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QÜESTIONARI SOBRE PROCESSOS D’ APRENENTATGE

Nom i Cognoms_____________________________________________________ Data_______
Escola______________________________________________________________Classe________

INSTRUCCIONS

La finalitat d’aquest qüestionari és ajudar-te a entendre la teva forma d’estudiar: podràs,
d’aquesta manera, saber en quina mesura els teus hàbits i els teus mètodes d’estudi contribueixen
a l’èxit escolar i detectar possibles mancances en aquest sentit.
El qüestionari comprèn 100 afirmacions que hauràs de valorar tenint present la freqüència amb la
qual succeeixen alguns fets o expressant la intensitat del teu comportament sobre algunes
situacions escolars en una escala de 1 (“quasi mai o mai”) a 5 (“quasi sempre o sempre”).
Per a valorar cada afirmació marca amb una (X), al full de respostes, l’opció que reflexa la situació
o la manera de ser que més s’acosta a tu. Per això, respon segons el que fas realment i no com
voldries o hauries de fer. Només en aquelles afirmacions sobre situacions de les que no tens
experiències, respondràs d’acord amb el que probablement faries en aquelles circumstàncies . A
l’ exemple següent pots veure com marcar la resposta:
1

2

3

4

5

Si vols modificar una opció ja triada, marca amb un cercle (o) la resposta donada i posa una (X) a
la resposta exacta:
1

2

3

4

5

Treballa ràpidament, però amb molta atenció i cura, sense deixar de respondre a totes les
preguntes. Tens temps suficient per a respondre a tot el qüestionari.
Utilitza només el full de respostes i no escriguis res en aquest document.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

1. Miro d’obtenir èxits escolars gràcies a un esforç continu.
2. Als exàmens, miro d’expressar-me amb un llenguatge adient.
3. Faig que els meus companys em facin preguntes sobre els temes d’estudi.
4. Em sembla interessant explorar noves idees.
5. Em limito a estudiar només el que el professor explica a classe.
6. Miro d’aprendre els continguts de cada matèria en el temps establert pel professor.
7. Sé reconèixer si he entès o no una lliçó.
8. Abans de començar a escriure sobre un tema, en faig un esquema.
9. Integro els conceptes i la teoria que he après en una estructura coherent.
10. Quan trobo un tema molt difícil, el salto per a tornar-hi més tard.
11. Pel que fa a l’estudi miro d’assolir els objectius que m’he fixat.
12. Quan estudio una matèria miro de memoritzar els conceptes principals.
13. Tinc els meus apunts en ordre, per matèria i per tema.
14. Relaciono els continguts d’aprenentatge amb el que ja sé.
15. En algunes matèries tinc dificultats per a memoritzar les definicions.
16. M’esforço per estudiar tots els continguts per tal que el professor no m’agafi per sorpresa
quan m’avalua.
17. Adapto el meu mètode d’estudi en base a la matèria que haig d’estudiar.
18. Mentre estudio subratllo les coses que no entenc, per a reprendre-les en un moment
posterior.
19. Quan estudio una matèria miro d’ aprendre els nous termes que trobo.
20. A l’estudi em fixo únicament objectius que puc assolir fàcilment.
21. Quan em posen una tasca llarga i difícil, m’esforço per a portar-la a terme.
22. Prefereixo els temes que desperten la meva curiositat tot i que siguin difícils d’aprendre.
23. Quan estudio, subratllo els conceptes principals amb diferents colors.
24. Miro d’aprendre els nous conceptes buscant exemples d’aquests.
25. Utilitzo un determinat mètode d’estudi sense saber-ne la raó.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

26. Respecto els horaris que em proposo per a estudiar.
27. Quan elaboro un tema, miro de donar-li una estructura significativa per a mi.
28. Per a poder assimilar els conceptes principals d’un text difícil, miro de dividir-lo en paràgrafs.
29. Quan dono una resposta a una pregunta, miro de col·locar-la en un context més ampli.
30. Tot i que recordi fàcilment els conceptes d’un tema, se’m fa difícil organitzar-lo en una unitat
coherent.
31. Hi poso atenció quan el professor explica.
32. A l’estudi sé reconèixer quines són les meves capacitats i els meus límits.
33. Generalment divideixo el capítol en diversos punts generals.
34. M’agrada intercanviar idees sobre els temes estudiats amb persones competents.
35. Quan no entenc alguna cosa, m’ho aprenc de memòria.
36. Estudio regularment totes las matèries per a no tenir sorpreses a final de curs.
37. Sé valorar realment com m’ha anat un examen.
38. Organitzo tots els continguts en una estructura lògica que m’ajudi a recordar-los millor.
39. Mentre estudio em faig preguntes per a verificar el meu grau de comprensió.
40. Em succeeix que memoritzo diverses parts d’una matèria.
41. Si no entenc un tema continuo pensant-hi fins que l’entenc completament.
42. Abans d’estudiar, miro d’entendre quines són les parts més importants a estudiar.
43. Quan estudio, faig esquemes i resums per a aprendre millor la matèria.
44. Penso que totes las matèries poden esdevenir interessants si les estudio en profunditat.
45. Em resulta difícil formular una valoració crítica sobre un tema.
46. Examino i estudio en profunditat els temes més difícils.
47. Quan estudio, trobo recursos (semblances, abreviatures, imatges mentals) per a recordar més
fàcilment el contingut.
48. Per a verificar si he entès bé el contingut d’un tema, provo d’explicar-lo a un company.
49. M’agrada considerar les diferents tesis sobre un mateix tema.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

50. Em conformo amb saber la resposta, encara que no entengui el raonament per a obtenir-la.
51. Quan estudio dedico més temps i atenció als conceptes i temes que he entès menys.
52. Segueixo les avaluacions dels meus companys per a obtenir informació sobre com seré
avaluat.
53. Repasso les respostes a les possibles preguntes d’un examen.
54. Aplico a la meva experiència diària el que aprenc estudiant.
55. Tinc dificultats per a entendre les diferències entre idees aparentment similars.
56. Organitzo el temps dedicat a l’estudi per tal que aquest sigui productiu a l’hora d’aprendre.
57. Quan estudio, m’adono del mètode que utilitzo.
58. Arreglo els apunts de cada classe tan aviat com puc.
59. M’estimo més llegir un text sencer que un resum.
60. Em resulta difícil extreure conclusions d’un tema ja desenvolupat a classe.
61. Estic interessat en adoptar els mètodes d’estudi més eficaços per tal de millorar el meu
rendiment.
62. Encara que estudiï un text complex, no tinc cap dificultat en identificar els principals
conceptes.
63. Accepto els consells dels docents sobre com aprendre les seves matèries.
64. Per tal d’entendre millor un tema, consulto diverses fonts.
65. Evito les tasques i els exàmens en els que sé que no puc obtenir un bon resultat.
66. Només després d’haver après bé un tema, passo al següent.
67. Durant la classe, miro d’entendre allò que em podrà ser útil per a l’examen.
68. Resolc millor els problemes si vaig pas a pas.
69. Quan aprenc nous conceptes, els relaciono amb d’altres conceptes similars.
70. Quan estudio, em perdo en detalls.
71. Miro de realitzar immediatament totes les tasques assignades pel professor.
72. Quan estudio, poso més atenció en els temes més importants.
73. Organitzo els diferents temes d’una matèria de forma unitària per a entendre’ls i aprendre’ls
millor.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

74. Miro de trobar el sentit i la finalitat de totes las matèries que estudio.
75. Quan un tema és particularment difícil, estudio només la part que entenc més fàcilment.
76. Després de rebre una mala nota, duplico els meus esforços.
77. Davant d’una pregunta complexa, examino les diferents opcions de resposta.
78. Quan estudio, prenc nota dels nous termes i m’apunto les noves definicions.
79. M’agrada aprendre coses noves encara que no em siguin útils immediatament.
80. Em succeeix que no sóc capaç de distingir quins són els temes més importants que s’han
d’estudiar.
81. Quan, per alguna raó, em quedo enrere amb les tasques escolars, provo d’omplir tot sol els
meus buits.
82. A partir de les premisses i de les dades disponibles sóc capaç d’extreure conclusions lògiques.
83. Mentre estudio un text, subratllo les frases més importants.
84. Verifico la integritat dels coneixements assolits.
85. A les lectures assignades dono importància a informacions que després resulten poc útils.
86. Segueixo els consells que em donen els meus professors per a aprendre millor.
87. Quan trobo un nou terme, provo d’explicar-lo amb les meves paraules.
88. Demano al professor més explicacions si no he entès alguna cosa de la lliçó.
89. Prefereixo cursos difícils per a poder aprendre i raonar de manera complexa.
90. Quan estudio, passo ràpidament a les conclusions sense una anàlisi detinguda del text.
91. Encara que una tasca sigui avorrida segueixo fent-la fins a acabar-la.
92. Examino pas a pas una teoria i els seus principals components.
93. Després de classe, reviso els meus apunts per tal de recordar millor allò que s’ ha explicat a
classe.
94. Davant nous temes, tinc una òptica diferent dels meus coneixements previs.
95. M’és difícil exposar un tema encara que el conegui.
96. Aconsegueixo estar atent a la classe encara que la lliçó sigui avorrida.
97. Després d’haver llegit un text, sóc capaç de resumir-lo amb les meves pròpies paraules.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

98. Entenc millor la matèria que estudio si en faig esquemes.
99. Considero que els temes tractats a classe són una bona oportunitat per a iniciar una reflexió
personal.
100. Encara que conegui un tema, no sóc capaç d’organitzar-lo de manera que pugui recordar-lo.

Klement Polàcek
QPA-B
QÜESTIONARI SOBRE PROCESSOS D’APRENENTATGE

QÜESTIONARI

Cognoms i nom___________________________________________ Data____________
Escola____________________________________________________ Classe_____________

INSTRUCCIONS
La finalitat d’aquest qüestionari és ajudar-te a entendre la teva forma d’estudiar: podràs,
d’aquesta manera, saber en quina mesura els teus hàbits i els teus mètodes d’estudi contribueixen
a l’èxit escolar i detectar possibles mancances en aquest sentit.
El qüestionari comprèn 80 afirmacions que hauràs de valorar tenint present la freqüència amb la
qual succeeixen alguns fets o expressant la intensitat del teu comportament sobre algunes
situacions escolars en una escala de 1 (“quasi mai o mai”) a 5 (“quasi sempre o sempre”).
Per a valorar cada afirmació marca amb una (X), al full de respostes, l’opció que reflexa la situació
o la manera de ser que més s’acosta a tu. Per això, respon segons el que fas realment i no com
voldries o hauries de fer. Només en aquelles afirmacions sobre situacions de les que no tens
experiències, respondràs d’acord amb el que probablement faries en aquelles circumstàncies . A
l’ exemple següent pots veure com marcar la resposta:
1

2

3

4

5

Si vols modificar una opció ja triada, marca amb un cercle (o) la resposta donada i posa una (X) a
la resposta exacta:
1

2

3

4

5

Treballa ràpidament, però amb molta atenció i cura, sense deixar de respondre a totes les
preguntes. Tens temps suficient per a respondre a tot el qüestionari.
Utilitza només el full de respostes i no escriguis res en aquest document.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

1. Miro d’aconseguir l’èxit escolar gràcies a un esforç continu.
2. Reconec si he entès o no una lliçó.
3. Faig que els meus companys em facin preguntes sobre els temes d’estudi.
4. M’agrada intercanviar idees sobre els temes estudiats amb persones competents.
5. Encara que recordi un tema, em resulta difícil entendre què vol dir.
6. Si no entenc alguna cosa, continuo pensant-hi fins que em queda clara.
7. Als exàmens, miro d’expressar-me amb un llenguatge adient.
8. Abans de començar a escriure sobre un tema, en faig un esquema
9. Em sembla interessant explorar noves idees.
10. Em succeeix que no sóc capaç de distingir quins són els temes més importants que s’han
d’estudiar.
11. Quan, per alguna raó, em quedo enrere amb les tasques escolars, provo d’omplir tot sol els
meus buits.
12. Sé valorar realment com m’ha anat un examen.
13. Quan estudio, faig esquemes i resums per a aprendre millor la matèria.
14. Penso que totes las matèries poden esdevenir interessants si les estudio en profunditat.
15. Em limito a estudiar el que el professor ha dit.
16. Encara que una tasca sigui avorrida segueixo fent-la fins a acabar-la.
17. Quan estudio una matèria miro de memoritzar els conceptes principals.
18. Repasso les respostes a les possibles preguntes d’un examen
19. Aplico a la meva experiència diària el que aprenc estudiant.
20. Encara que conegui un tema, no sóc capaç d’organitzar-lo de manera que pugui recordar-lo.
21. Després de rebre una mala nota, duplico els meus esforços.
22. Quan estudio, trobo recursos (semblances, abreviatures, imatges mentals) per a recordar més
fàcilment el contingut.
23. Després d’haver realitzat una tasca, la mostro a algú altre per tal que em faci suggeriments.
24. Per a entendre millor un tema important, consulto més d’un llibre.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

25. Tinc dificultats per a entendre les diferències entre idees aparentment similars.
26. Segueixo els consells que em donen els meus professors per a aprendre millor.
27. Durant la classe, miro d’entendre allò que em podrà ser útil per a l’examen.
28. Organitzo les diferents parts d’un tema per a entendre-les i estudiar-les millor.
29. Miro d’entendre la utilitat de les matèries que estudio.
30. Se’m fa difícil fer-me una idea sobre un tema.
31. Organitzo el temps dedicat a l’estudi per tal d’aprendre millor.
32. Davant d’una pregunta complexa, examino les diferents opcions de resposta.
33. Mentre estudio un text, subratllo les frases més importants.
34. M’agrada aprendre coses noves encara que no em siguin útils immediatament.
35. En un examen em costa exposar el que he estudiat.
36. Quan em posen una tasca llarga i difícil, m’esforço per a portar-la a terme.
37. Encara que estudiï un text complex, no tinc cap dificultat en identificar els principals
conceptes.
38. Després de la classe, repasso al llibre de text el que el professor ha explicat a classe.
39. Considero que els temes tractats a classe són una bona oportunitat per a iniciar una reflexió
personal.
40. Quan un tema és particularment difícil, estudio només la part que entenc més fàcilment.
41. Segueixo atentament les explicacions del professor.
42. Després d’haver llegit un text, sóc capaç de resumir-lo amb les meves pròpies paraules.
43. Quan estudio, marco allò que no entenc, per després reprendre-ho.
44. Afrontant nous temes, enriqueixo el meu coneixement.
45. Quan estudio, em perdo en detalls.
46. Miro de realitzar totes les tasques assignades pel professor.
47. Quan estudio, poso més atenció en els temes més importants.
48. Entenc millor la matèria que estudio si faig resums.
49. Quan estudio conceptes nous, els relaciono amb conceptes semblants.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

50. Tinc dificultats per a entendre un tema explicat acabat d’explicar pel professor.
51. Aconsegueixo estar atent encara que la lliçó sigui avorrida.
52. Quan trobo un nou terme, provo d’explicar-lo amb les meves paraules.
53. Demano al professor més explicacions si no he entès alguna cosa de la lliçó.
54. Quan es diuen coses diferents sobre un mateix tema, miro de trobar el que és correcte.
55. Em conformo amb saber la resposta, encara que no entengui el raonament per a obtenir-la.
56. Només després d’haver après bé un tema, passo al següent.
57. Sóc capaç de distingir fets i opinions.
58. Quan estudio, subratllo els conceptes principals amb diferents colors.
59. Miro d’aprendre els nous conceptes buscant exemples d’aquests.
60. Quan no entenc alguna cosa, m’ho aprenc de memòria.
61. Quan estudio, poso més atenció en allò que he entès menys.
62. Abans d’estudiar, miro d’entendre quines són les coses més importants per a aprendre.
63. Accepto els consells dels docents sobre com aprendre les seves matèries.
64. Mentre estudio em faig preguntes per a verificar el meu grau de comprensió.
65. Se’m fa difícil memoritzar els conceptes.
66. Respecto els horaris que em proposo per a estudiar.
67. Reconec quins són els meus límits i les meves capacitats.
68. Per a verificar si he entès bé el contingut d’un tema, provo d’explicar-lo a un company.
69. Quan estudio una matèria miro d’ aprendre els nous termes que trobo.
70. Si trobo un tema molt difícil, el deixo córrer.
71. Miro d’aprendre els continguts de cada matèria en el temps establert pel professor.
72. Prefereixo els temes que desperten la meva curiositat tot i que siguin difícils d’aprendre.
73. Acostumo a dividir els capítols en punts principals.
74. Durant les vacances, dedico algun temps a reveure els temes estudiats durant l’any.
75. Utilitzo un determinat mètode d’estudi sense saber-ne la raó.

1: quasi mai o mai 2: rarament 3: a vegades 4: freqüentment 5: quasi sempre o sempre

76. Dedico part del meu temps lliure a estudiar la meva matèria preferida.
77. Busco els punts en comú entre els temes de les diferents matèries.
78. Quan trobo un text poc comprensible, el llegeixo tantes vegades com calgui fins que l’entenc.
79. Aprofito les recerques proposades pel professor per a aprofundir en certs temes.
80. Deixo de banda parts d’un tema amb l’esperança que el professor no me les pregunti a
l’examen.

Klement Polàcek
QPA
QÜESTIONARI SOBRE PROCESSOS D’APRENENTATGE

FULL DE PERFIL
QPA-B

QPA-C

QPA-D

Nom i cognoms______________________________________________ Data____________
Escola____________________________________________________Classe/curs________

P.
estricte
Índex general
MI – Motivació intrínseca
a l’aprenentatge.
MA – Metacognició i aprenentatge
autoregulat.
SA – Estratègies d’aprenentatge
CA - Consolidació d’aprenentatge.

deficient pobre

discret

bo

òptim

AS – Aprenentatge superficial.

Ineficaç

pobre

aceptable

adequat

abundant

Comentari:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* la puntuació total de l’índex general es dedueix de la suma MI, MA, SA, CA, AS.

APROFUNDIMENTS

TAXONOMIA DE L’APRENENTATGE

Al manual, la determinació dels mètodes d’aprenentatge i de les estratègies va ser establerta, com
ja hem dit, en base a les contribucions aportades per la psicologia cognitiva. D’aquest corrent
psicològic forma part també la nota Taxonomia de l’aprenentatge de Bloom, Krathwohl y Masia
(1956), recentment repassada per Anderson i Krathwohl (2001). Una exposició esquemàtica de
l’estructura d’aquesta taxonomia (cfr.figura 1) i una síntesi descriptiva de les categories poden
completar amb escreix la determinació de processos i d’estratègies d’aprenentatge efectuada amb
el QPA.
Sempre fent referència a l’estudi d’Anderson i Krathwohl (2001), són dues les dimensions
aportades, Coneixements i Processos (cfr, figura 2 – 3), ambdues estan relacionades: les categories
de coneixement es creuen amb les categories de processos, donant origen a un ampli i dinàmic
procés del saber i de l’actuar (aquesta relació està representada esquemàticament a la figura 4).
Les quatre categories de coneixement (relatives als fets, conceptuals, procedimentals i
metacognitives) són de fonamental importància per a l’aprenentatge dels alumnes, per a
l’intercanvi d’activitats didàctiques i per a l’avaluació del rendiment (Pintrich, 2002).

Figura 1
Esquema de categories* de las dimensions Coneixements i Processos.
Coordinades
CONEIXEMENT
Metacognitiva

PROCESO
Abstracte

crear

Complex

avaluar

Procediments

analitzar
aplicar

Conceptuals
Fets

comprendre
Simple
Concret

* Les categories amb processos marcades en gris
Modificat per: Anderson i Krathwohl (2001)
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Figura 2
Categories i subcategories de la dimensió del Coneixement
Categories i subcategories

Exemples

A Coneixements dels fets

Elements de base que el alumnes haurien
de conèixer sobre una matèria, ser capaç
de resoldre problemes.

Aa Coneixement de termes

Vocabulari tècnic, símbols musicals.

Ab Coneixement de detalls específics i dels elements

Recursos
naturals,
d’informació.

B Coneixements conceptuals

Ba Coneixement de les classificacions i les
categories.
Bb Coneixement de principis i generalitzacions

fonts

fiables

Relació entre elements de base
amb un àmplia estructura que els
permet funcionar junts.
Períodes de temps geològics,
formes de possessió territorial.
Teorema de Pitàgores; llei de l’oferta i
la demanda.

Bc Coneixement de teories, models i estructures.

Teoria de l’evolució; estructura d’una
assemblea legislativa.

C Coneixements procedimentals

Ca Coneixement de temes específics i algoritmes.

Saber fer alguna cosa, ser capaç de
desenvolupar una investigació;
establir criteris per a l’ús
d’habilitats i saber utilitzar algunes
tècniques.
Habilitat per a pintar amb aquarel·les;
dividir números enters.

Cb Coneixement de tècniques i mètodes d’un sector específic
Utilitzar la tècnica de l’entrevista;
indicar un procediment científic.
Cc Coneixement de criteris per a establir quan s’han d’utilitzar procediments adaptats.
Establir quan s’utilitza la segona llei de Newton; establir criteris per utilitzar un mètode adaptat a
partir de l’estimació del cost.

D Coneixements metacognitius

Da Coneixements estratègics

Coneixement
dels
procesos
cognitius en general i conciència de
mètodes personals.

Db Coneixement de tasques cognitives,

Coneixements per a comprendre
l’estructura complexa d’un text;
coneixements per a utilitzar un
procés heurístic.
Coneixements de proves utilizades
pels docents; coneixements de
preguntes sobre diferents tasques.

inclosos coneixements conceptuals i
condicionals.
Dc Coneixement d’un mateix

Adonar-se que és més fàcil valorar
un document que produir-lo;
conciència del propi nivell de
coneixement.

La disposició de la categoria de les dues dimensions és jeràrquica, i per a tres d’ ells també són
inclusius. Les categories s’organitzen al voltant de dues coordenades paral·leles que van des d’allò
concret fins a allò abstracte y d’allò simple a allò complex (Krathwohl 2002). Això té una gran
importància en la programació i en la conducció de l’ensenyament en relació als nivells
d’escolaritat i a aquells de les habilitats individuals.

Figura 3
Categories i subcategories de la dimensió Processos.
Categories

Termes

i processos cognitius
1 Recordar

alternatius

1.2 Recordant

exemples

Recuperar de la memòria a llarg termini coneixements relacionats amb el
tema.

1.1 Reconeixent

Definicions i

Identificant

Recuperant

Ubicar coneiments amagatzamats a
la memòria a llarg termini que està
relacionada amb el contingut actual
(per exemple recordar dates
importants de la història italiana).
Recuperar
els
coneixements
importants de la memòria a llarg
termini (per exemple recuperar
esdeveniments importants de la
història italiana).

2 Comprendre

Donar un significat als continguts apresos comunicant-los oralment,
per escrit o gràficament.

2.1 Interpretant

Aclarint
Parafrasejant
Representant

Passar d’una forma representativa
(per exemple numèrica) a una altra
(per exemple, verbal; parafrasejar
qüestions importants i documents.

Traduint
2.2 Exemplificant

Il·lustrant
Indicant

2.3 Classificant

Categoritzant
Incloent

2.4 Resumint

Separant
Generalitzant

2.5 Deduint

Concloent
Extrapolant
Interpolant

Trobar exemples adaptats; il·lustrar
conceptes o principis (per exemple
indicar diferents estils de pintura).

Establir si alguna cosa pertany a una
categoria (per exemple un concepte
o un principi; classificar malalties
mentals a partir de l’observació).
Separant una informació d’un tema
general o d’un altre principi
universal per a col·locar-la en un
altre context (per exemple resumint
un documental sobre fets actuals i
aplicar-lo a una altra situació).
Extreure una conclusió lògica d’una
informació oferta (per exemple:
obtenir d’un idioma estranger els
principis gramaticals)

Predient
2.6 Comparant

Contrastant
Ubicant
Unint

2.7 Explicant

Construint

Descubrir semblances entre dues
idees, objetes o coses (per exemple:
comparar alguns esdeveniments de
la història universal amb la situació
actual)

Crear un model basat en causaefecte (per exemple: explicar les
causes dels esdeveniments històrics
de França del segle XVIII)

3

Aplicar

Seguir un procediment en cada situació

3.1 Desenvolupant

Aplicant

Aplicant un mètode a un problema
senzill (per exemple: dividir un
nombre enter por un altre de dues
xifres)

3.2 Implementant

Utilitzant

Aplicant un mètode a un problema
més difícil (per exemple: utilitzar la
segona llei de Newton en una
determinada situació)

4 Analitzar

4.1 Diferenciant

Dividir el material en parts constitutives i establir com aquestes estan
relacionades entre elles per a obtenir una estructura global o un conjunt en
funció d’una determinada finalitat.
Discriminant
Distingint
Enfocant
Seleccionant

4.2 Organitzant

Determinant
Integrant
Remarcant
Estructurant

4.3 Atribuint

5. Valorar
5.1 Verificant

Descomponent

Distingir en el material presentat les
parts importants de las parts sense
importància (per exemple: distingir
en un problema d’aritmètica els
nombres importants dels no
importants)
Establir com alguns elements
funcionen en una determinada
estructura (per exemple: exposar
alguns fets històrics que estan a
favor d’una interpretació respecte a
una altra)
Establir punts de vista, prejudicis,
comportaments o tendències en el
material presentat (per exemple:
determinar quin corrent filosòfic un
autor ha adoptat a la seva obra.

Donar una valoració de la informació sobre la base de criteris i normes
Coordinant
Descobrint
Supervisant
Examinant

Descobrir la inconsistència d’un
procés o la falsedat d’un producte;
determinar si un procés té
fonaments, determinar l’eficàcia
d’un procedimient realizat (per
exemple: establir si les conclusions
d’un investigador s’han basat en
dades aportades

5.2 Criticant

6 Crear

Jutjant

Descobrir la incoherència entre un
producte i els seus criteris externs;
determinar si un producte respecta
les condicions externes; esberinar si
un procediment és adient per a la
solució
d’un
problema
(per
exemple: valorar quin dels dos
mètodes podria resodre millor el
problema)

Ajuntar els elements per a formar una unitat coherent d’elements
funcionals/útils o reorganitzar una nova estructura.

6.1 Produint

Suposant

Proposar una hipòtesi alternativa
sobre la base de criteris establerts
(per exemple.; desenvolupar una
hipòtesi per a explicar un fenòmen
conegut)

6.2 Projectant

Dissenyant

Dissenyar un procedimient per a
realitzar un tasca (per exemple
planificar una investigació sobre
fets històrics recents)

6.3 Construint

Elaborant

Inventar una estructura (per
exemple construir un hàbitat per a
una espècie animal en vies
d’extinció.

En diverses parts del manual se ha tingut en compte aquesta disposició jeràrquica dels processos
cognitius, que s’ha tingut present també en la formulació de propostes d’intervenció per a
promoure els processos d’aprenentatge. Tal com havíem assenyalat, els processos de tres
categories són acumulatius, és a dir: comprensió, aplicació i anàlisi. Tornant a la figura 1, les
categories estan organitzades respecte d’una coordenada “simplicitat-dificultat”; de fet, recordar
és més fàcil que entendre, comprendre ho és menys que aplicar i aplicar ho és menys que
analitzar.

Figura 4
Relació entre les categories de la dimensió Coneixement i Processos
1
Coneixements

Recordar

2
3
Comprendre
Aplicar

4

5
Analitzar

6
Valorar

Crear

A
Fets
B
Conceptuals
C
Procedimentals
D
Metacognitius

D’aquesta manera, com assenyala Krathwohl (2002), les categories més simples són un requisit
previ per a aquelles més complexes: a mesura que es creen aquestes, inclouen processos inferiors
acumulant-los. Tanmateix, això esdevé només en el cas que les categories individuals es realitzin
plenament; de fet, els processos assolits només parcialment i de manera poc sistemàtica no poden
construir processos superiors i, com a resultat, allò après no pot ser integrat en unitats
significatives.
La disposició jeràrquica de les categories dóna la possibilitat de gestionar el transfer. Mayer
(2002)apunta com a les cinc categories (a partir de la segona, Entendre) pot ser efectuat el
transferiment dels processos a l’àmbit de la mateixa categoria i, en part, també a la següent: a
mesura que es puja d’una categoria a una altra, fins a la categoria Crear, efectuar el transferiment
és cada cop més difícil. Com veurem més endavant, de manera específica, arribant a la sisena
categoria (Crear) el transferiment el poden efectuar només persones amb capacitats altes; els
professors han de tenir-ho en consideració. Mayer (2002) no ha inclòs la primera categoria
(Recordar) en el procés de transferiment, doncs argumenta que els coneixements assolits
mecànicament no ajuden a una extensió o a un transferiment a uns altres àmbits; només el
coneixement assolit amb el procés de “contingut significatiu” pot ser utilitzat en d’altres
contextos i àmbits. Amb això s’afirma indirectament que l’aproximació superficial a l’aprenentatge
no només no pot ser transferida horitzontalment en àmbits similars, encara menys pot ser utilitzat
en sentit ascendent a les categories successives, fet que limita el desenvolupament de pensament
d’ordre superior.
Entre les quatre categories del Coneixement i les sis categories de Processos s’estableix una
relació dinàmica i fructífera en diferents matèries, que es concreta en la formació d’elevats
processos cognitius en tots els nivells escolars. L’encreuament teòric entre aquestes categories es
presta a àmplies consideracions dels professors en el disseny i l’execució de l’ensenyament

EL METACONEIXEMENT

Como ja s’ha anticipat, la psicologia cognitiva té en gran consideració els processos metacognitius.
Donat que la QPA té una escala específica per a detectar aquest tipus de processos, serà adient
descriure el metaconeixement ja sigui en vista d’una interpretació millor i més rica d’aquesta
escala, ja sigui per a conrear i promoure els processos metacognitius dels estudiants que obtenen
un resultat baix.
El metaconeixement, com es veurà a la següent descripció i, en especial per la disposició
jeràrquica de les categories de la classificació de l’aprenentatge, particularment la de Bloom e
Masia (1956), després revisada entre d’altres per Anderson i Krathwohl (2001), es troba al vèrtex
de la dimensió Coneixement.
Donada aquesta disposició jeràrquica, el metaconeixement, fins i tot assumint els processos i el
coneixement subordinat, inclosos els coneixements dels fets, consisteix en els processos mentals
laboriosos, coneguts com a processos d’ordre superior. Aquests processos es formen i es
desenvolupen de manera "espontània" només en un petit nombre d’individus: en la majoria dels
estudiants han de ser conreats i promoguts. Per tal que això sigui possible s’ha de descriure i
determinar també en quina mesura és possible promoure’ls.
Afirmant que els processos metacognitius són laboriosos, també s’afirma que depenen de les
capacitats intel·lectuals. Per tant, serà necessari examinar la relació entre capacitat metacognitiva
i intel·ligència per a poder dissenyar millor la promoció de la primera. Els processos metacognitius
són també una expressió de construccions conegudes com a locus of control (estil d’atribució dels
propis actes), i l’autoeficàcia, i per això es tractarà d’analitzar breument la relació entre la
capacitat metacognitiva i les dues construccions designades. Per últim, el capítol es tanca amb
algunes propostes operatives.

El concepte de metaconeixement
El metaconeixement consisteix en la consciència del subjecte dels seus propis processos mentals i
en la conscienciació de les estratègies utilitzades per a gestionar-les. Aquesta concisa definició es
pot ampliar per a incloure les aportacions d’alguns autors. Ianes (1996), en el capítol d’introducció
a una col·lecció d’estudis sobre el metaconeixement, la divideix en tres nivells: 1. Coneixement
sobre el funcionament cognitiu en general; 2. L’autoconsciència del seu propi funcionament
cognitiu; 3. L’ ampli ús d’estratègies d’autoregulació cognitiva.
Molt oportunament l’autor ressalta el fet que els processos mentals i les estratègies operacionals
tenen a la base algunes variables psicològiques "subjacents", com el locus of control, el sentit
d’autoeficàcia, l’autoestima i la motivació intrínseca/extrínseca.
Diversos autors articulen el primer punt en els tres tipus de coneixement: explicatiu,
procedimental i contextual. Per coneixement explicatiu Bruning et al. (1999) i Schraw (2001)

entenen el coneixement que l’individu té de sí mateix, de la seva pròpia forma de ser, les seves
habilitats i l’efecte que aquests tenen sobre l’aprenentatge. Per coneixement dels procediments,
s’entén les diferents estratègies utilitzades en l’aprenentatge, algunes de les quals són simples
(memoritzar) i d’altres més complexes (és a dir, establir relacions entre els continguts relacionats).
El coneixement contextual, por últim, està representat per la capacitat de l’individu per a triar i
utilitzar estratègies en estreta relació amb les exigències de la situació.
Alguns autors insisteixen en l’aspecte operacional del metaconeixement, tal com es manifesta en
les estratègies. Ormrod (1990-2003), Schraw (2001), Schraw i Dennison (1994) destaquen la
necessitat de dissenyar estratègies per a triar les més adients amb la finalitat i adoptar les més
adients per a un millor aprenentatge.
Como s’ha dit, les capacitats metacognitives no es formen fàcilment. Sperling et al. (2002), han
posat en relació estudiants amb habilitats metacognitives altes i estudiants amb habilitats
cognitives baixes; tot i que els autors remarquen algunes dades conegudes sobre el tema, convé
aportar-les per tal de ressaltar l’aprenentatge inadequat dels estudiants amb un baix nivell
metacognitiu. Els alumnes amb alta capacitat concentren la seva atenció en el contingut
d’aprendre, estudiant amb una clara finalitat, desenvolupant plans d’aprenentatge, avaluant
objectivament el seu propi aprenentatge, s’autointerroguen per a comprovar si han entès bé la
lliçó. Pel contrari, pel que fa als estudiants amb baixa capacitat, demostren una atenció
inconstant, estudien de forma desordenada, tenen esquemes d’estudi fragmentats, són
aproximatius en l’avaluació del seu propi aprenentatge, continuant l’estudi, tot i que no entenen
el contingut.
Les formes de gestionar l’aprenentatge sovint es perllonguen per tota la vida escolar de
l’estudiant. El fet es deu en part a algunes característiques constants de l’estudiant, però també a
la manca d’atenció de part dels professores en conrear, enfortir i promoure les habilitats
metacognitives. Thomas (2003) va tenir la possibilitat de confirmar-ho amb els estudiants de
secundària de l’itinerari científic, verificant que els professors no dedicaven molta atenció als
processos metacognitius dels seus alumnes i que, si avançaven en los processos metacognitius, ho
feien amb el seu esforç personal1.

Processos d’ordre superior
De la descripció de les capacitats metacognitives resulta que, en gran part, aquestes consisteixen
en processos mentals laboriosos. En relació a la classificació de l’aprenentatge estudiat, aquests
processos són particularment presents en les tres categories més altes (Analitza, Avaluar i Crear) i
menys a les primeres (Recordar, Comprendre i Aplicar). Se sap que l’objectiu de l’educació en tots
1

El metaconeixement no només s’utilitza en el coneixement. Recentement, s’ha extès cap a la psicoterapia. Gwilliam,
Wells i Cartwright-Hatton (2004) han adoptat el metaconeixement per a indicar als pacients amb símptomes obsesivocompulsius com controlar: ajudar al pacient a entendre como surgeixen els pensaments compulsius, como es
desenvolupen progressivament, quins estats d’ànimo produeixen i quins problemes i molèsties impliquen. En prendre
conciència sobre la pròpia situació segueixen les estrategies per a saber conviure, i possiblement, dominar aquests
pensaments.

els graus i ordres, és promoure els processos de les tres categories més altes: només en la
realització dels processos cognitius d ‘aquestes categories, l’individu està, de fet, en ple ús dels
continguts i de les informacions codificades. Donat que el QPA fa referència contínuament als
processos d’ordre superior (capacitat de trobar més opcions i de deduir-ne les conseqüències) per
a acceptar el grau de possessió d’aquests processos, i en vista del seu potencialment si es tenen ni
que siguin baixos, cal examinar-los ni que sigui breument.
En primer lloc hi ha una diferència significativa, pel que sembla qualitativa, entre els processos
mentals d’un ordre inferior i superior. A partir de la descripció de Paul (1993) és evident la
diferència entre els dos. El recorregut del procés mental més elevat (o simplement el pensament)
és:
•
•
•
•
•
•

Heurístic (en oposició a algorítmic) i ha de ser inventat;
Complex, és a dir, que té en compte diferents punts de vista i els examina;
Diferenciat, és a dir, que presenta algunes possibles solucions, de les quals avalua costos i
beneficis;
Polièdric, és a dir, addueix varietat de criteris per a l’avaluació;
Impredictible, amb riscos e incerteses deguts a les incògnites;
Original, és a dir, que com a resultat condueix a una estructura coherent i original.

Como es pot veure, el recorregut és molt laboriós i només pot aconseguir-ne a nivells avançats
d’escolaritat. És també universal i aplicable en totes les matèries. En molts casos, el resultat
obtingut es troba a la categoria més alta de la classificació, que correspon a la capacitat creativa
de l’individu.
La possessió de processos d’ordre superior depèn de nombroses variables personals i socials. De
l’experiència diària resulta que alguns individus estan capacitats per a organitzar aquets processos
laboriosos i d’altres, en canvi no ho estan. En un estudi longitudinal sobre l’aprenentatge de les
matemàtiques Rowan, Chiang i Miller (1997) han volgut identificar aquestes variables en base a les
dades obtingudes a partir d’un gran nombre d’estudiants de l’escola secundària. Han descobert
una contribució efectiva dels processos mentals d’ordre superior a l’aprenentatge de les
matemàtiques, contribució, que ha estat més aviat modesta i que es pot explicar pel fet que hi
intervenen, negativament o positivament, d’altres variables.
És important adonar-se de quines variables depenen els processos d’ordre superior, al menys en
aquest estudi, i per tant les reproduïm: la capacitat general, la motivació general, el rendiment
anterior en matemàtiques, la importància de les matemàtiques per a l’estudiant, la importància
d’aquestes per al seu futur universitari, l’ambient cultural i el nivells social de la família, les
expectatives sobre el rendiment de l‘estudiant per part del professor. Aquestes variables indiquen,
d’una banda, com aquests processos són inclosos en la realitat individual i social, i per tant es
formen en elles, i per una altra banda ofereixen la possibilitat de veure quin tipus d’individus
poden tenir-les.
Els processos d’ordre superior s’articulen en nivells de dificultat i, per tant, de dificultat en
augment. Això ve confirmat per Volet i Charmers (1992) examinant l’aprenentatge de teories

d’economia de gairebé 80 universitaris. La qualitat del seu aprenentatge ha estat avaluada en
relació a cinc nivells, molt similars a les categories de l’anterior classificació, que corresponien a les
següents cinc fases de codificació de les teories i després d’ elaboració dels seus continguts:
1. conèixer i recordar les teories econòmiques en la seva part fonamental;
2. Dominar les teories amb profunditat;
3. entendre les teories en relació a l’economia mundial;
4. valorar críticament les teories i aplicar-les a l’economia mundial;
5. desenvolupar una concepció personal del món econòmic.
Verificat l’aprenentatge dels universitaris, els autors han constatat que aquests es distribuïen al
llarg de cinc objectius, corresponents als cinc nivells: un cert nombre d’estudiants arribaven a
desenvolupar el primer objectiu, alguns el segon, la major part el tercer i el quart i pocs, el cinquè.
La dificultat creixent dels processos va ser plenament confirmada. Aquesta constatació està en
relació amb la gamma d’aprenentatge qualificatiu, exposada en vàries ocasions al manual, que
s’estén des de l’aprenentatge profund fins a l’aprenentatge superficial.
La progressiva dificultat dels processos mentals fou examinada també per Solman i Rosen (1986)
sobre dos exemples de diferents edats i en relació a les sis categories de Bloom (Coneixement,
Comprensió, Aplicació, Anàlisi, Síntesi i Avaluació): els autors han subministrat una prova amb la
que intentaven evidenciar els processos de les sis categories amb les preguntes corresponents. La
mateixa prova fou subministrada a estudiants d’entre 11-12 anys i 16-17 anys). Van ser obtingudes
només lleus diferències entre els dos grups a l’hora de respondre a les preguntes de les primeres
quatre categories (coneixement, comprensió, aplicació i anàlisi), però en canvi les diferències van
ser rellevants a les respostes a les preguntes de les últimes dues categories (síntesi i avaluació). En
altres paraules, va sorgir una separació en relació a la complexitat, per consegüent a la dificultat,
dels processos entre l’anàlisi i la síntesi dels mateixos estudiants, però no entre els processos de
les primeres quatre categories i els de les últimes dues. Examinats els resultats per a tots dos
nivells d’edat, els autors han constatat que, respecte al segon grup (16-17 anys), només pocs
alumnes del primer (11-12 anys) han contestat a les preguntes de les últimes dues categories
(síntesi i avaluació).
Les dades d’aquestes dues investigacions es presten a alguns suggeriments operatius. Al disseny i
a la conducció de l’activitat didàctica cal tenir en compte que també molts estudiants universitaris
no són capaços de dominar els processos d’ordre superior. Les expectatives dels docents sobre la
possibilitat de desenvolupar les tasques de les últimes dues categories per part dels alumnes del
primer grup han de ser per tant realistes. El mateix serveix també per a l’exposició de vàries
matèries: s’insta a no pretendre en els alumnes la capacitat per a poder desenvolupar continguts
mitjançant aquests processos. Cal doncs tenir present aquests resultats en l’elaboració de les
intervencions per a promoure aquests processos en alumnes del primer i del segon grup.
Per a acabar convé indicar ni que sigui esquemàticament les indicacions ofertes per Donald (2002)
sobre como conrear els processos d’ordre superior a nivell universitari en sis àmbits (física,

enginyeria, química, biologia, dret i psicologia). L’autor indica como promoure processos i
comportaments mitjançant sis categories: descripcions, tries, representacions, inferències, síntesi i
verificacions. Aquests processos i comportaments poden ser activats pel fet que són comuns a
totes les àrees i poden ser utilitzades en diversos contextos d’aprenentatge. A continuació es dóna
una breu descripció d’aquestes categories.
•

•

•

•

•

•

Descripcions: traçar una situació o definir la forma d’un pensament.
Context: descriure l’ambient en el qual succeeix un fenomen, creant una visió del conjunt.
Condicions: exposar components útils d’un fenomen, els requisits previs per a gestionar-lo.
Assumptes: ressaltar suposicions, proposicions i postulats.
Finalitat: identificar fins, objectius i finalitats.
Tries: preferències per a un procés o per a un contingut respecte a un altre.
Informacions importants: tria d’informacions importants per al problema examinat.
Ordre d’informacions: disposició de continguts segons la pròpia importància.
Identificació d’elements crítics: establir parts, components, relacions respecte de la unitat.
Identificació de relaciones “crítiques”: establir la connexió entre contenidors importants.
Representacions: tractar les informacions en base al significat.
Descobrir principis organitzatius: identificar lleis, mètodes, regles i integrar-los en una
unitat coherent.
Organitzar elements i relacions: integrar les parts amb les connexions en una unitat
funcional.
Modificar la relació entre elements i connexions: inventar noves relacions.
Inferències: arribar a conclusions a partir de premisses.
Descobrir relacions entre parts i components.
Descobrir noves relacions entre conceptes, fets i mètodes.
Relacionar fets i mètodes per a establir la qualitat.
Canviar perspectiva a partir de noves informacions.
Formular proposicions hipotètiques per a verificar-les empíricament.
Síntesi: compondre parts o elements en una unitat integrada.
Associar elements i components en una estructura o en un sistema.
Elaborar detalls i composar-los en una unitat coherent.
Eliminar llacunes d’una estructura amb contribucions adaptades.
Elaborar un projecte, un model o indicar un recorregut per a gestionar un problema.
Verificacions: avaluar resultats, estructures i sistemes en funció de la seva coherència i
consistència.
Examinar similituds o diferències entre els resultats obtinguts i entreveure conseqüències.
Avaluar la validesa i l’eficàcia d’alguns projectes.
Retocar propostes i projectes en funció de noves dades.
Confirmar les conclusions d’una investigació o d’un tema.

Aquestes sis categories poden ser una guia vàlida per a activar els processos mentals dels
estudiants en vàries matèries. Donald (2002) ha il·lustrat les sis categories amb exemples
obtinguts de les sis àrees disciplinàries i ha indicat com aquestes poden ser usades de manera

transversal. En el seu estudi l’autora es va inspirar en les categories de l’aprenentatge triant-ne les
més elevades.

Metaconeixement i habilitats intel·lectuals
A primera vista, si es té present que el metaconeixement consisteix en processos mentals elevats,
podria semblar que aquest estigués estretament lligat a la intel·ligència. Per tant es podria suposar
una relació lineal entre els dos compostos, per tant amb l’augment de la intel·ligència
s’incrementaria també el metaconeixement. Basant-se en aquesta a suposició, Cheng (1993) ha
recolzat una estreta relació entre metaconeixement i dots intel·lectuals. És conegut, doncs, que els
individus són tan dotats com molt intel·ligents.
La relació entre capacitat metacognitiva i intel·ligència no és tanmateix així de simple. Caldria
examinar-ho per a poder establir en quina edat és possible utilitzar els processos metacognitius en
l’aprenentatge. En el cas d’una relació entre dos components, els processos metacognitius es
formarien, de fet, només en l’edat en la qual l’individu ha arribat a un determinat
desenvolupament intel·lectual. En aquest context, volent identificar la capacitat metacognitiva
dels alumnes en acabar l’escola primària, cal verificar si, en aquest nivell d’escolarització, aquesta
està suficientment formada. En realitat a aquesta pregunta fou donada una resposta parcial al
volum referit al 5è nivell (capítol “El QPA per a 5è nivell”). Tanmateix, resta la qüestió de com
exercitar-la i promoure-la, en el cas d’una estreta relació entre el metaconeixement i la
intel·ligència, l’última portaria a nombrosos límits al desenvolupament de la primera,
particularment en el cas dels alumnes amb baixes capacitats intel·lectuals. El nostre objectiu és
examinar la relació a partir de les dades obtingudes d’algunes contribucions teorico-empírics (per
a una discussió més àmplia sobre la relació entre intel·ligència i coneixement metacognitiu, cf.
Cornoldi, 1995).
Veenman i al (2004) han analitzat la relació entre els dos elements (metaconeixement i
intel·ligència) en una perspectiva evolutiva, plantejant tres possibles relacions entre ells
sotmetent-los a verificació empírica:
a) El metaconeixement és una manifestació de les habilitats intel·lectuals i no contribueix de
manera independent a l’aprenentatge;
b) Metaconeixement i intel·ligència són del tot independents l’una de l’altra i ambdues
contribueixen de manera autònoma a l’aprenentatge;
c) Metaconeixement i intel·ligència contribueixen a l’aprenentatge, junts o per separat;
Segons els autors és possible, a partir de les dades empíriques disponibles, fer una estimació de la
contribució que els dos components aporten a l’aprenentatge i han expressat aquesta estimació
en percentatges: 13% intel·ligència, 16% metaconeixement i 17% intel·ligència i metaconeixement.
Els autors han observat successivament que, segons els resultats dels estudis portats sobre el
tema, no va ser possible establir quina de les tres perspectives possibles és la veritable. Es
refereixen en particular als resultats obtinguts en l’enquesta realitzada per Alexander, Carr i

Schewanenflugel (1995), sobre quinze estudis. D’acord a les seves dades i a algunes altres afegides
gràcies a una altra investigació, els autors fan una hipòtesi sobre la relació entre metaconeixement
i intel·ligència amb la perspectiva del desenvolupament. En primer lloc descriuen la suposició de
Flavell (1992), formulada en estreta relació a les quatre etapes del desenvolupament cognitiu de
Piaget: segons Flavell, Piaget no esperaria que un individu que no ha arribat a l’etapa de les
operacions formals (que representa l’inici de la maduresa intel·lectual) desenvolupi processos
metacognitius. Naturalment no és de descartar una inicial i parcial adquisició d’aquestes capacitats
fins i tot en individus que no han assolit encara aquesta etapa. Por aquesta raó, Flavell admet la
existència d’un “protometaconeixement”, ubicant-lo primer en l’etapa de les operacions formals,
no diu com continua la relació entre metaconeixement i intel·ligència, en la infantesa i en l’edat
adulta, però és fàcil intuir que la relació sigui lineal, d’un desenvolupament paral·lel dels dos
components.
Veenman i altres (2004) assenyalen a continuació, altres hipòtesis, com la següent, que pot ser
compatible amb la de Flavell: el desenvolupament metacognitiu comença amb el
desenvolupament de la intel·ligència i després van al mateix pas, però en cert moment se separa
de la intel·ligència i procedeix d’una manera totalment autònoma. Un altre grup d’autors, partint
de la hipòtesi de la independència de les dues construccions, sosté que el metaconeixement es
forma amb l’assimilació de coneixements universals i mitjançant l’experiència quotidiana. Totes
aquestes suposicions han estat sotmeses per Veenman i altres (2004) a proves empíriques per a
determinar quines d’aquestes haurien estat confirmades. Per tant, volent examinar la relació
entre els dos components (metaconeixement i intel·ligència) en una perspectiva evolutiva, els
autors han desenvolupat grups per edats en quatre nivells, format per uns 30 individus: el primer
grup conté els alumnes de 9 anys, una edat en la que els autors suposen que el metaconeixement
comença a formar-se i desenvolupar-se; els altres dos grups estan formats per estudiants de la
escola secundària de 1r grau de 14 i 11 anys; el quart grup va estar format per estudiants
universitaris de 22 anys o menys. A tots ells se’ls va passar proves, naturalment diferents per als
quatre grups, per a detectar processos inductius (considerat el més adient per a detectar les
habilitats metacognitives dels individus).
Successivament van ser distribuïdes vàries proves d’aptitud destinades a diagnosticar la
intel·ligència segons el model de Carroll (1993) i s’ha detectat el rendiment de tots els individus en
algunes matèries. Veenman i altres (2004) han obtingut una gran quantitat de dades gràcies als
quals es va arribar a les següents conclusions:
1. Les habilitats intel·lectuals contribueixen al desenvolupament del metaconeixement, però
aquest es desenvolupa independentment. Ve, per tant, confirmada l’aportació “mixta” dels
dos components de l’aprenentatge;
2. Els coeficients de correlació obtinguts de la relació entre metaconeixement i intel·ligència
resulten estables en els quatre grups, indicant una relació monotònica durant tot el
desenvolupament dels individus. Això vol dir que els dos components contribueixen a
l’aprenentatge en tots els nivells del desenvolupament;
3. El metaconeixement augmenta amb l’edat de manera lineal, com resulta dels següents
indicis: -1.27 a 9 anys, -49 a 11 anys, .31 a 34 anys i 1.40 a 22 anys (els valors negatius

indiquen que els primers dos grups es troben sota la mitja, pel que fa als índex són
fraccions de la desviació estendard);
4. Les habilitats metacognitives no es limiten a les àrees diciplinars. En altres paraules,
aquestes habilitats resulten universals, independents de les matèries individuals, formant
part de les característiques personals;
5. La capacitat metacognitiva dels individus menys capaços pot ser augmentada amb
intervencions adients.
A aquestes conclusions convé afegir algunes puntualitzacions. Alexander i altres (1995) han
comparat un grup d’alumnes dotats de l’escola primària amb un grup d’alumnes menys dotats per
tal de verificar les possibles diferències pel que fa a les habilitats metacognitives. Els autors han
constatat que els dotats formaven les pròpies habilitats metacognitives anticipadament respecte
als poc dotats. Els dos grups es distingien, tanmateix, sobretot pel que fa al coneixement
declaratiu i al transferiment d’habilitats d’un contingut a l’altre (cf. més endavant “el
transferiment”).
A partir de les dades d’aquests autors es considera que els dos tipus d’habilitats (coneixement
declaratiu i habilitat de transferiment) són majorment dependents de la intel·ligència, Schraw
(2001) ha suposat l’existència d’un límit d’intel·ligència, per sota del qual el metaconeixement no
podria existir. L’existència d’un límit, és a dir, d’un cert nivell d’habilitat intel·lectual, no
especificat, tindria com a conseqüència que, si es superés, per a la formació del metaconeixement
seria més important l’adquisició de coneixements i l’experiència que les habilitats intel·lectuals. Els
individus que no superarien aquest límit no serien capaços, amb el propi esforç, de formar
habilitats metacognitives i encara menys de desenvolupar estratègies metacognitives, que podien
ser activades al menys parcialment amb una intervenció adient (cf. punt 5), fixada més sobre
l’adquisició de coneixements i estratègies que no sobre processos metacognitius, majorment
dependents de la intel·ligència.
Convindria fer una puntualització també a la conclusió establerta al punt 4, particularment
referida a les primeres quatre etapes del QPA . Les habilitats metacognitives no depenen de les
àrees diciplinars, i per aquesta raó el resultat obtingut a la fase MA- Metaconeixement i
aprenentatge autoregulat és aplicat en totes les matèries; és a dir, la puntuació d’aquesta escala
ofereix algunes informacions sobre processos metacognitius adoptats per l’aprenentatge de totes
les matèries. Un significat diferent assumeix en canvi la puntuació de l‘etapa SA- estratègies
d’aprenentatge: tot i que existeixi una relació positiva entre procés i estratègies metacognitives,
aquestes últimes estan relacionades amb les matèries específiques; la capacitat metacognitiva de
l’individu consisteix, tan mateix, en l’ús de les estratègies adients als objectius a assolir i diferents
per als continguts i les informacions a aprendre. Aquesta distinció cal tenir-la en compte en la
interpretació dels resultats obtinguts en les dues etapes.

Augment de processos i estratègies.
És clar que un cert nombre d’estudiants de tots els graus d’estudi no són capaços de controlar els
processos metacognitius i les estratègies d’aprenentatge. A aquests alumnes, a partir dels
resultats obtinguts amb el QPA, s’ha de donar un ajut per a millorar, amb intervencions adaptades,
tant pel que fa als processos com a les estratègies. Abans de decidir de fer-ho és oportú saber si és
possible i, si la resposta és positiva, i en quina mida ho és. Una resposta a aquesta qüestió va ser
donada anteriorment a la conclusió donada al punt 5, però és general i es refereix a individus de
capacitat intel·lectual moderada. Convé per tant, verificar tal possibilitat i establir també la
intensitat de l’efecte. Seran per tant exposats els resultats de set estudis, agrupats en base a les
pròpies temàtiques.
Cardelle-Elawar (1995) va tractar de millorar l’aprenentatge de les matemàtiques d’un gran grup
d’estudiants de primer cicle. Els docents han ajudat els alumnes a entendre els termes de
problemes d’aritmètica, es van resoldre si tenien les informacions necessàries per a poder-los
resoldre i si eren capaços d’organitzar els seus coneixements per a establir si eren capaços de
resoldre aquests problemes. La millora del grup experimental, respecte del grup de control, fou
considerable. La millora de l’aprenentatge de les matemàtiques va tenir també com a efecte, un
comportament més útil en relació a la matèria.
Nolen (2003) va obtenir, en una investigació de camp, les dades sobre processos metacognitius de
més de 400 estudiants de l’escola secundària de II grau. L’autor va separar els alumnes que tenien
professors que a la classe posaven atenció al mètode científic i els ajudaven a entendre els
conceptes científics respecte d’aquells que tenien professors que no ho feien: els primers, formats
en la capacitat metacognitiva, rendien millor en ciències i resultaven també més satisfets en
l’estudi d’aquesta disciplina. També Sanz de Aquedo Lizarraga, Ugarte, Iriarte e Sanz de Acedo
Baquedano (2003) en un grup d’estudiants de l’escola secundària han obtingut, com a efecte de la
intervenció, un augment en los processos metacognitius que va durar més de dos anys.
Thomas (2003) va tractar de promoure les habilitats metacognitives activant un procés d’
interacció entre professors de ciències i estudiants. El sondeig era nombrós i estava format per
estudiants de l’escola secundària de II grau. Els docents demanaven als estudiants com aprenien
les matèries científiques i resolien problemes concrets, ajudant-los a trobar nous mètodes per a
l’aprenentatge de les ciències. Els estudiants podien a la vegada demanar als docents com
aprendre millor els continguts específics de la matèria. En el mètode era previst també un debat
entre els estudiants sobre com aprendre millor la informació científica. Finalitzat el projecte,
l’autor va verificar l’efecte de l’estudi sobre el coneixement metacognitiu i sobre l’aprenentatge de
les ciències, que va resultar només modest, probablement a causa del desenvolupament irregular
de la mateixa intervenció.
Resultats molt importants va tenir en canvi Keller (1988) en un grup d’adolescents en risc
d’abandonament escolar. Els estudiants es van exercitar, en un curs adient, sobre les categories
d’aprenentatge general i sobre aquelles relatives a matèries en particular. A la vegada els seus
pares van ser instruïts sobre com motivar els seus fills a l’estudi. Finalitzat l’estudi, les notes finals
dels estudiants foren comparades amb aquelles obtingudes per un altre grup d’adolescents que no

havien participat al curs: el primer grup havia obtingut notes més altes que el segon i, en
conseqüència, també el nombre dels suspesos va ser més baix.
Gordon i Debus (2002) van seguir durant tres anys uns cent estudiants universitaris, a partir de la
inscripció a la universitat. En base als resultats obtinguts en un qüestionari, va resultar que molts
d’ells adoptaven un sistema superficial d’aprenentatge. La mostra fou, de fet, subdividida en dos
grups, amb la intenció d’activar en el primer grup una motivació intrínseca de l’aprenentatge. A la
conclusió es va observar un efectiu augment en la motivació, superior a la del segon grup, que
també havia crescut per maduració espontània.
Norton e Crowley (1995) es van adreçar a uns altres universitaris amb una pregunta: “ Què és per
a tu l’aprenentatge?”. En base a les respostes obtingudes, els universitaris van ser dividits en
grups: universitaris con sistema superficial d’aprenentatge i universitaris amb un sistema profund.
El 77% de les mostres fou donada al grup amb sistema superficial: actuant sobre ells fou possible
reduir el sistema superficial i augmentar, naturalment, el profund. El percentatge d’universitaris
que ha canviat categoria va ser el doble. Els autors van constatar també una relació positiva entre
sistema profund i èxit acadèmic.
L’últim estudi a presentar fou publicat per Gargallo (2001) i va resultar més complet respecte als
anteriors. L’autor va organitzar el procés d’actuació sobre determinats components (concepte i
estima de si mateix), sobre tècniques de relaxament i sobre algunes condicions ambientals de l
aprenentatge i, amb exercicis adients, pretenia augmentar la motivació cap a l’estudi i millorar les
estratègies d’aprenentatge. Va ser interessant l’articulació que l’autor va fer de les diferents
estratègies, que s’exposa a continuació per tal que pugui servir d’exemple:
a) Estratègies per a buscar, emmagatzemar i seleccionar informació;
b) Estratègies per a desenvolupar les informacions: codificació, elaboració i organització
d’informacions amb els seus respectius resums, diagrames i mapes conceptuals; dipòsit de
les informacions en la memòria a llarg termini i recuperació de les mateixes amb mètodes
adients (mnemotècnica i afinitat de continguts); recuperació de la memòria d’informacions
gràcies a continguts similars o oportunament associats; ús i comunicació d’informacions,
per mitjà de notes, resums i amb simulació d’exàmens;
c) Estratègies metacognitives: projecció, control i autoavaluació de l’aprenentatge.
La intervenció, que estava organitzada en 40 sessions, fou efectuada sobre 23 individus de 16 a 35
anys en l’àmbit de l’educació continua; uns altres 21 individus amb característiques similars
servien de grup de control. L’efecte de la intervenció va ser verificat amb un qüestionari estàndard
i per mitjà del rendiment general al curs. Respecte del grup de control, es va obtenir un gran
millora en les estratègies i en la motivació cap a l’estudi i un millor rendiment en l’ idioma original i
en les matemàtiques. Aquesta millora va ser atribuïda a la durada i a la intensitat de la intervenció
(ús de diversos components i estratègies), a l’exercici sobre les estratègies i al fet que el curs va ser
integrat en l’activitat didàctica diària, en la que va ser possible utilitzar progressivament les
estratègies adquirides.

De la síntesi dels set estudis resulta que les intervencions per a augmentar els processos
metacognitius i les estratègies són eficaces i com a efecte porten a un millor aprenentatge que es
manifesta en l’èxit escolar i acadèmic. Aquesta constatació és sobretot genèrica i deixa sense
resposta algunes preguntes. Per a poder avaluar l’efecte de les intervencions en alguns aspectes,
cal fer un reconeixement a fons dels estudis desenvolupats sobre el tema i desenvolupar les dades
amb un mètode adient. Afortunadament Hattie, Biggs i Purdie (1996) han actuat en aquest sentit.
Aquests autors han desenvolupat un metanàlisi de 51 estudis, publicats des del 1983 fins el 1992,
en els quals va ser examinada la possibilitat de promoure amb intervencions adients els processos
cognitius i afectius. Les conclusions a les quals van arribar, poden ser una guia vàlida en el disseny
d’intervencions similars, com també per a l’organització de la promoció de processos i estratègies
en cada cas: a continuació es descriuen casos referits a l’edat dels individus, la durada de les
intervencions i l’efecte complet que aquests tenen sobre els estudiants.
•

•

•

•

•

Edat dels individus. Els autores han observat que les intervencions resulten eficaces sobre
individus de totes les edats, però de manera particular sobre aquells més joves. L’eficiència
de les intervencions baixa després en el cas dels estudiants de l’escola secundària de II grau
per a disminuir més encara si es fan sobre universitaris: la raó radica, en part, en el fet que
els universitaris tenen ja un mètode d’estudi vàlid però també en la poca disponibilitat per
a modificar els propis hàbits. Malgrat que l’eficàcia de les intervencions sobre estudiants
sigui baixa, un cert efecte positiu es pot obtenir sobre els components afectius, és a dir,
estimulant un comportament més positiu cap a l’estudi i reduint l’angoixa pels exàmens.
Durada. L’efecte de les intervencions pren una tendència curvilínia: una intervenció de 1-4
dies produeix un discret efecte, que augmenta si la intervenció dura 4-30 dies, després del
qual hi ha un estancament o fins i tot una disminució.
Auto- i hetero-direcció. La major part de les intervencions són conduïdes per docents i
operadors socials. Estan a disposició algunes publicacions destinades als mateixos
estudiants, en particular als més joves, els quals són guiats pas a pas per a aprendre
estratègies i mètodes d’estudi individualment (per a una molt vàlida acció en aquest sentit,
cf. La Marca, (2001): es tracta en aquest cas d’aprenentatge auto-directe, que resulta més
eficaç que les intervencions hetero-directes.
Estratègies específiques. L’efecte de la intervenció esdevé major o menor per a algunes
estratègies i per a particulars categories d’individus. Les intervencions destinades a
augmentar i enfortir els mètodes mnemotècnics resulten molt eficaces en especial pel que
es refereix a l’aprenentatge d’informacions simples (dates, fórmules, regles) respecte
d’aquell de continguts més complets. Les intervencions directes a promoure els processos
complets (els d’ “ordre superior”) tenen menor èxit; entre ells també el transfer. En canvi,
pel que fa a les categories d’individus, es va trobar un efecte molt simple en els nens
(alumnes de l’escola primària) i en individus de capacitat intel·lectual limitada i diferents
edats: les intervencions dedicades a uns o als altres, pel que s’ha observat, superen les
seves possibilitats.
Efecte global. A més d’aquestes dades específiques Hattie et al. (1996) han volgut
expressar l’efecte global de les intervencions efectuades: del càlcul va resultar un índex
global igual a .45 que, en base a les normes proposades per Cohen (2001), seria discret.

Aquesta conclusió està en sintonia amb tot allò sostingut en el manual de manera
aproximada en base a les investigacions fetes. Per tant, una intervenció de certa durada,
directe sobretot a les estratègies d’aprenentatge (menys als processos complexos), pot ser
útil amb estudiants de l’escola secundària de I i II grau; ho serà menys amb alumnes de la
escola primària i de manera particular amb tots aquells individus que presenten sèries
dificultats d’aprenentatge (cf. més endavant, capítol “Dificultat d’aprenentatge”). És
necessari encara afegir que l’índex mitjà (.45) i el resultat d’una etapa que va de 0 (“Cap
millora”) fins a un valor màxim de 1.6 (“Efecte notable”). Tenint en compte que els autors
han efectuat una tria acurada dels estudis i han descartat tots aquells que no oferien una
correcció suficient en els mètodes utilitzats, la ineficàcia no pot ser atribuïda a aquests
estudis. L’èxit inexistent pot ser llavors explicat amb la imprevisibilitat d’algunes variables
personals i socials, per exemple la posada en pràctica de la intervenció: per tant, es va
constatar que les intervencions organitzades aïlladament, i que no són integrades en un
aprenentatge regular, perden ràpidament l’efecte. Ho confirma el resultat obtingut per
Gargallo (2001) i exposat anteriorment.

Estils d’atribució
En la introducció a aquest capítol, es va afirmar que els processos i les estratègies estan cimentats
en els components de la personalitat (per a una revisió, cf. contribucions de diversos investigadors
al manual, capítol "Desenvolupament i Estructura"). En aquesta secció es pretén posar de relleu la
contribució que l’estil d’atribució dóna a la motivació per a aprendre, en definitiva, es tracta de la
percepció que la gent té sobre el fet que les causes de les seves accions són o no són controlables.
A aquesta creença generalitzada s’associen les característiques personals com ara la tenacitat, el
compromís i la perseverança. A ells es sumen algunes creences sobre les capacitats, sobretot la
intel·ligència entesa com a una entitat fixa o fluïda (mal·leable). La combinació d’aquestes
variables és fonamental per a interpretar l’èxit personal i social i que el fracàs de l’individu en tot
tipus d’activitats, incloent, per descomptat, l’escola, té un fort impacte en seguir o no endavant
amb una activitat en particular i per tant en la seva justificació.
Un exemple pot aclarir la funció de tres components principals. En un examen escrit de
matemàtiques, l’estudiant pot atribuir el fracàs a la següent combinació de tres situacions:
•
•
•

Variable externa, incontrolable (el problema es deu a una prova inadequada);
interna, estable i incontrolable (el fracàs falla es deu a la seva manca d’habilitat en
matemàtiques);
variable interna, controlable (el fracàs es deu a la seva manca de compromís).

La importància dels estils d’atribució en la gestió de l’aprenentatge ha estat plenament confirmada
en nombrosos estudis. En aquest context, tanmateix, és més important comprovar si una
combinació de les anomenades variables, quan porta a resultats negatius en l’aprenentatge, sigui
més o menys modificable. Serà suficient descriure només un estudi una mica més recent.

Vispoel i Austin (1995) van examinar l’estil d’atribució de més de 200 estudiants de l’escola
secundària de grau I, els quals varen ser convidats a establir de quines variables (habilitat, esforç,
sort) depenia el seu èxit (o fracàs) en algunes matèries (llengua, matemàtiques, música). La
primera conclusió és que l’estil canviava de matèria en matèria: aquesta informació és important
perquè suggereix que l’estil no és de caràcter general i per tant l’estudiant pot tenir èxit en una
matèria i fracàs en una altra matèria, i també sentir-se estimulat a l’aprenentatge d’una matèria
en la que va experimentar un fracàs. Una altra dada es referia a l’atribució de l’èxit i el fracàs: els
estudiants solien atribuir l’èxit a les seves pròpies capacitats i el fracàs a unes altres
característiques personals (manca d’esforç) o per causes externes (mala sort). Més important és el
fet que l’estil d’atribució podria canviar-se. Un cop establert que l’atribució de l’èxit és correlativa
als resultats escolars, vam tractar de convèncer als estudiants que el seu fracàs en una matèria en
particular es devia a la mala sort i a la manca d’esforç, però no a les seves limitades capacitats.
Després, els autors van fer una sèrie de recomanacions, que es mostren més endavant, per a
donar als estudiants per a una gestió constructiva d’estil d’atribució.
Fins i tot Struther i Perry (1996) s’han fixat l’objectiu d’un canvi en sentit constructiu de l’estil de
l’atribució d’un gran grup amb estudiants de psicologia. En primer lloc es va constatar una clara
relació (positiva o negativa) entre un estil específic i l’èxit acadèmic i la motivació: com era
d’esperar, els estudiants convençuts de causes estables i incontrolables van ser més baixos en els
dos criteris (l’èxit i la motivació); i viceversa, els estudiants convençuts que les causes inestables i
controlables eren alts en aquests criteris. Amb una intervenció adient, els autors van modificar les
variables de l’estil d’atribució en la direcció favorable a l’aprenentatge i això va tenir un efecte
positiu en el rendiment acadèmic.
També en aquest sentit, en la metanàlisi ja citada àmpliament de Hattie i altres (1996), en un dels
estudis aportats, n’hi ha alguns que han tractat de canviar amb accions concretes l’atribució de
l’èxit i del fracàs dels estudiants de secundària de grau I, que il·lustra la relació entre la seva
capacitat i esforç. Com resulta de diversos estudis amb alumnes de primària, aquests estudiants
fan servir temps abans de tenir clar el sentit de l’estil d’atribució i la relació entre les variables: una
reflexió sobre la relació entre l’habilitat i l’esforç pot ser molt fructífer per a ells.
Hirschy i Morris (2002), amb una investigació portada a terme sobre una mostra de 163 estudiants
universitaris, redueixen finalment al punt de partida d’aquest paràgraf. Ells van examinar com la
percepció d’èxit i fracàs pot dependre de components com ara l’autoeficiència, l’autoestima i el rol
de gènere. L’anàlisi de les dades va mostrar que el paper del gènere i una alta autoestima són els
millors predictors de l’atribució de l’èxit i el fracàs, més concretament: estudiants masculins i
femenins, amb un rol masculí pronunciat, tenien la tendència a atribuir l’èxit a si mateixos i no a
causes externes; alumnes femenines amb alta autoestima tendeixen a atribuir l’èxit a causes
internes, estables i globals, és a dir, a elles mateixes.
A partir d’aquestes dades, sobretot l’última, es pot extreure una conclusió important. Tant els
estils d’atribució com els processos metacognitius, i en certa mesura, les mateixes estratègies
poden ser modificades només si es pren en consideració els components citats anteriorment. Una
intervenció directa en los processos metacognitius, en particular amb els que s’han descrit en
aquest capítol com a processos d’ordre superior, produirà només un efecte modest.

Suggeriments
Alguns autors (Vispoel i Austin, 1995;. Bruning i altres, 1999) han avançat les indicacions dels
mestres per a millorar les habilitats metacognitives, l’estil de l’atribució i l’autoeficàcia dels seus
estudiants. Aquí es mostren només exemples parcials, en particular les destinades a la promoció i
potenciació dels tres components descrits.
•

•

•

Habilitats metacognitives. S’aconsella a l’estudiant utilitzar el procediment més adient al
contingut: els materials verbals, numèrics i figuratius han de ser tractats amb el mètode
corresponent. És també útil ajudar els estudiants a adonar-se de les seves habilitats
metacognitives, per exemple plantejant-se les següents preguntes: "Quin contingut he
d’aprendre?", "Quines estratègies s’han d’utilitzar?", "Quina és la relació d’aquests nous
continguts amb el coneixement que tinc?" Es recomana proporcionar orientació sobre les
estratègies que es faran servir (prendre apunts, resumir) i avaluar-ne la qualitat; animar a
realitzar la transferència utilitzant diferents estratègies per a assimilar diferents continguts
(poemes, contes, obres de teatre). Finalment es suggereix avaluar l’eficàcia de les
estratègies utilitzades.
Estil d’atribució. Cal aclarir als estudiants el procés d’atribució i acostumar-los a atribuir el
fracàs més a la manca d’esforç que a la poca capacitat: posar de relleu que les causes
incontrolables com la intel·ligència fixa, l’estat d’ànim, la dificultat de la tasca i la sort
augmenten l’ansietat i disminueixen la capacitat de respondre als desafiaments. Cal
explicar als estudiants com n’és d’important entendre i avaluar les seves pròpies reaccions
davant de l’èxit i del fracàs. Molts d’ells es troben en problemes en l’escola per manca de
requisits previs i per la manca d’auto-aprenentatge: se’ls ha de fer entendre que poden ser
ajudats a resoldre aquestes dificultats. És important animar als estudiants a considerar
finalment les seves pròpies habilitats no com a limitació, sinó com a un recurs que es pot
desenvolupar amb el temps.
L’autoeficàcia . Serà necessari aclarir que l’autoeficàcia és la percepció de la seva capacitat
per a fer front, i després per a realitzar amb èxit una tasca, però no necessàriament per a
obtenir un resultat. En virtut de l’autoeficàcia un estudiant accepta o renuncia a una tasca;
la percepció de la tasca i la decisió d’afrontar-la depèn de l’avaluació dels recursos, de
l’estimulació de l’ambient i de la reacció de l’ambient en el que es porta a terme la tasca.
És important que els estudiants s’adonin que l’autoeficiència també depèn de molts dels
seus comportaments a l’aula: participació, rendiment general i específic, gestió de l’estrès
i relacions socials. Igual que el metaconeixement i l’estil d’atribució, l’autoeficàcia també
pot ser desenvolupada, millorada i viceversa. També és important il·lustrar als estudiants
sobre l’efecte positiu de l’auto-eficàcia en l’activitat humana, com aquesta es forma, se
desenvolupa i com pot deteriorar-se. Els components també es poden explicar als pares
per tal que també es desenvolupin a la família de l’estudiant. És també convenient
proposar als alumnes alguns models: personatges històrics que han afrontat dificultats
abans d’assolir els seus objectius, personatges actuals de la vida pública i fins i tot els
companys de classe. Ha resultat també útil proposar als alumnes que avaluïn el seu propi
aprenentatge i el seu propi rendiment, després avaluats en qualsevol cas també pel
professor. En el cas dels estudiants de modesta capacitat, convé potenciar-ne l’autoeficàcia

en estreta relació amb la tasca, en lloc de simplificar-la. Per últim, es suggereix
desenvolupar l’autoregulació de l’aprenentatge dels estudiants, que els prepararà
òptimament així també per a la seva vida adulta en el desenvolupament dels rols socials i
familiars.

Conclusió
En aquest capítol s’ha dedicat molta atenció als processos metacognitius ja que, directa o
indirectament, tres escales del QPA els evidencien. S’ha remarcat que, aquests processos són,
sobretot, d’un ordre superior, en el sentit que són un repte i per tant no molt fàcils per als
estudiants. L’exposició va tenir com a finalitat establir la forma en què es porten a terme aquests
processos amb l’objectiu de donar indicacions als professors sobre como es desenvolupen.
També sembla important examinar la relació entre els processos metacognitius i les habilitats
intel·lectuals, donat que la promoció d’habilitats metacognitives varia considerablement amb la
claredat que es té sobre aquesta relació. Demostrada la independència relativa entre els dos
components, es va concloure que la capacitat metacognitiva pot ser promoguda amb èxit.
Donat que el propòsit del QPA no tan sols és veure la qualitat dels processos d’aprenentatge, sinó
també desenvolupar-los, promoure’ls i potenciar-los, es va analitzar la possibilitat de fer-ho i,
davant d’una resposta afirmativa, en quina mesura i amb quina eficàcia això és possible. Davant
una resposta molt positiva, es van trobar també algunes variables (edat, duració de la intervenció,
auto- i hetero-direcció) que la condicionen.
Per a cridar l’atenció sobre el fet que els processos metacognitius estan en gran part basats en
components de personalitat, s’il·lustra l’estil d’atribució. Es van donar finalment alguns
suggeriments sobre com desenvolupar i promoure aquests processos, intervenint també
indirectament sobre els components de personalitat en el que estan basats.

LA MEMÒRIA

L’aprenentatge no només consisteix en l’elaboració de les informacions sinó també en fixar-les en
la memòria de manera estable. Considerant que en totes les escales de la QPA hi ha un cert
nombre d’ítems que s’hi refereixen, directament o indirecta, a les estratègies adoptades per a
emmagatzemar la informació, és útil tractar de comprendre millor el complex procés de
codificació, d’emmagatzemat i recuperació d’informació.
Així com per a la consciència dels processos cognitius existeix el terme "metaconeixement", de la
mateixa manera per a la consciència dels processos mnemònics existeix el terme "metamemòria".
Per tant, convé mostrar com aquesta es pot cultivar i potenciar en los estudiants. Al costat de les
estratègies i tàctiques d’aprenentatge existeixen les estratègies i tàctiques de la memòria, és a dir,
formes per a fixar els continguts i reclamar-los en el moment que es sol·liciti: es tracta de recursos
útils que l’individu adopta en l’estudi per a utilitzar-los en el moment oportú. El conjunt d’aquests
recursos es descriuen amb el terme "mnemotècnica". Dels models, dels processos de
metamemòria i de la mnemotècnica es tractarà de trobar indicacions sobre com utilitzar-los de
manera profitosa en l’aprenentatge escolar i acadèmic.

El model multimodal de la memòria
En un estudi recent Herrmann, Raybeck i Gruneberg (2002), tenint en compte les principals
contribucions sobre la memòria d’aquest últim període, han elaborat un model multimodal (veure
Figura 5), que deixa molt clars no només els processos mnemònics, sinó també el substrat biofísic
de l’individu, col·locant tant els primers com el segon en un context social general. Com es pot
veure en la figura, la memòria es divideix en memòria activa i passiva. La memòria passiva
consisteix en el substrat biofísic de la persona i afecta a la memòria activa. Els components
d’aquesta memòria són l’ estat físic, l’estat químic, l’estat emocional, el comportament i les
motivacions. En aquest llistat són dos els que interessen: les condicions físiques (descans,
alimentació, dificultats sensorials, malalties, intoxicació per substàncies i estimulants) i els estats
emocionals (concentració, estrés, estat d’ànim, depressió i la relaxació). Aquests indicis seran
suficients per a subratllar el fet que el cos pot trobar-se en condicions biofísiques molt favorables
o molt desfavorables per als processos de la memòria activa; aquesta constatació pot ser ja la
primera regla a observar per a gestionar els processos mnemònics amb alta productivitat. La
memòria activa s’estén en dues direccions: cap al sistema sensorial per un costat i cap al sistema
de resposta en l’altre. Entre els dos pols es troba el sistema de memòria format per codificació,
emmagatzemat i recuperació d’informació. Els dos sistemes, sensorial i de resposta, tenen ambdós
el seu origen en l’ambient físic i social, desenvolupant dues funcions diferents: el sensorial,
d’orientació i el de resposta, de control. El procés mnemònic, com s’indica amb fletxes, s’inicia des
del "món", passa pels tres sistemes i surt en el "món" com una resposta a l’estimulació sensorial;
la resposta, llavors torna al punt inicial per a continuar el procés, que consisteix en nous estímuls i
noves respostes. La memòria passiva contribueix als dos sistemes, sensorial i de resposta, amb la

receptivitat per una part i la capacitat de resposta per una altra del substrat biològic i, a
continuació, actuant directament, però d’una manera suau, en el sistema de memòria.
La representació esquemàtica de la memòria en la Figura 5 pot ser ulteriorment comentat amb la
contribució de De Beni, Pazzaglia i altres (2002) i Roediger i Meade (2000). L’input sensorial dóna
lloc a diferents tipus de memòria (visual, auditiva, tàctil, olfactiva i gustativa) en funció del
contingut. Els diferents continguts, de fet, poden ser més adients per a alguns tipus de memòria
en lloc d’uns altres, per exemple, un material visual i espacial és més adient per a la memòria
visual, un de verbal per a la memòria auditiva.

Figura 5
El model multimodal de memòria
Condicions físiques, estat químic, estat emotiu, comportaments i motivacions.
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L’elaboració, a més de dependre del contingut, depèn també dels objectius. L’estimulació
sensorial que prové de l’ambient físic i social es processa utilitzant la "codificació", amb la qual
l’input sensorial ve transferit al codi o a l’esquema que l’individu reconeix. La codificació es porta a
terme, sobre la base de les representacions mentals i el lent processament d’esquemes
interpretatius en les percepcions des de la infantesa. De Beni, Pazzaglia i altres (2003) assenyalen
que l’ input sensorial es processa mitjançant diagrames formats per la repetició de múltiples
experiències, en las quals s’està operant una abstracció de las característiques comuns, donant
lloc a conceptes universals; aquests patrons s’utilitzen per a organitzar informacions provinents de
l’ambient físic i social. En el procés de codificació els subjectes interpreten els continguts
percebuts en funció de les estructures que tenen. Les mateixes seran utilitzades per a recuperar
les informacions assolides (Roediger i Meade, 2000).
A la codificació li segueix l’emmagatzament de la informació. Amb la finalitat d’entendre com això
succeeix, és necessari distingir entre la memòria a curt termini, també anomenada memòria de
treball i la memòria a llarg termini. La memòria a curt termini és una memòria d’emmagatzament
temporal, és a dir, reté temporalment la informació i fa possible la realització d’ altres tasques
cognitives complexes, per exemple, el transferiment. Tots sabem per experiència que podem
emmagatzemar una quantitat limitada d’informació: D’acord amb els investigadors, aquest
nombre és de 5 o més de 7 unitats, que poden emmagatzemar-se en la memòria a curt termini,
només durant uns segons i s’utilitzen de seguida per a realitzar certes operacions mentals o
tasques. En aquest sentit Meade i Roediger (2000) afirmen que les 5-7 unitats poden ser paraules,
lletres o nombres, i que les figures i les imatges es recorden amb més facilitat que les paraules i els
nombres.
En l’estudi sobre una mostra d’estudiants de secundària de II grau, Mackintosh i Bennett (2003)
van trobar que la memòria a curt termini es presta a l’elaboració d’informacions tant generals com
específiques2.
La funció de la memòria a curt termini és la d’emmagatzemar la informació codificada prèviament
en la memòria a llarg termini: De Beni, Pazzaglia i altres (2003) assenyalen que aquesta última, en
sí mateix, no té límits de capacitat i que pot emmagatzemar una gran quantitat d’informació
durant tota l’existència. Entre les dues memòries té lloc un pas continu i un "transvasament"
d’informacions.
Als dos processos de codificació i enmagatzament segueix un tercer, la recuperació de la
informació, que es produeix en el moment de necessitat. Entre la forma d’emmagatzemar la
informació i recuperar-la hi ha una gran similitud; en altres paraules, entre el mètode utilitzat per
a assegurar la informació en la memòria a llarg termini i per a recuperar-les sovint existeix una
gran afinitat.
Per a que l’aprenentatge sigui complet, els tres processos (codificació, enmagatzament i
recuperació de dades) han de portar-se a terme amb exactitud i per complet. Meade i Roediger
(2000) noten, tanmateix, que no és fàcil distingir-los d’una manera neta ja que aquests estan
2

Es va trobar que la memòria a curt termini segueix sent eficaç fins i tot en persones que han patit danys
orgànics en el sistema central i ja no estan en grau de recordar el passat.

recíprocament entrellaçats; un estudiant de fet, durant la lectura d’un text, pot verificar de tant en
tant que el recorda.
Donada la successió causal dels tres processos existeix el risc de que les errades d’un passin a la
següent; particularment en risc està el procés de recuperació, amb els fenòmens coneguts com la
supervivència i la distorsió de la informació. En aquest sentit, Meade i Roediger (2000) observen
que la gent sol confondre i canviar els continguts apresos i sabent que, en el moment de la
recuperació, completen creativament les omissions i llacunes, efectuant inferències indegudes. És
convenient recomanar als estudiants seguir fidelment l’esquema preparat per a l’examen i tenir
cura de no passar el límit dels temes relacionats, tot i que pateixi la linealitat de l’exposició del
tema.
Un fet conegut per tots, que també s’ha de tenir en compte en l’estudi, ja que s’aplica per igual a
les dues memòries, és aquell que va sota els dos termes de "prioritat" i " allò recent": per
exemple, si s’ha de memoritzar una llista de noms recordarà millor els primers i els últims;
igualment recordarà el principi i el final d’una conferència. De Beni, Pazzaglia i altres (2003)
expliquen que l’última part d’un contingut es recorda sobre a partir de la memòria a curt termini
(efecte d’allò recent) i la primera part a partir de la recuperació amb la memòria a llarg termini
(efecte de prioritat). Aquesta constatació indiscutible s’ha de tenir en compte tant pel que fa a la
conducció de les classes com en l’estudi personal.

Categories de coneixement i aspectes de memòria
Nombrosos input sensorials, com ja s’ha dit, s’interpreten d’acord amb els esquemes que
l’individuo té. Aquests diagrames estan disposats en àmplies categories de coneixement, que són
utilitzades per la memòria a curt termini per a ser emmagatzemades a la memòria a llarg termini.
En la conducció de l’aprenentatge és necessari distingir entre els processos i les funcions
d’aquestes categories per a formar-les adequadament en estreta relació amb la taxonomia
d’aprenentatge.
Diversos ítems de l’escala del QPA es refereixen directa o indirectament a aquestes categories
fonamentals del coneixement.
Les categories de coneixement són, essencialment, de dos tipus: declaratives i procedimentals.
Segons el que ha definit Ohlsson (1996), el coneixement declaratiu consisteix en assercions
generals i particulars o en específiques de l’univers (fets, aconteixements, generalitzacions
empíriques, principis universalment vàlids, sistemes - polítics, socials, religiosos - i teories
científiques) i són descrites principalment a partir de fenòmens observats i confirmats
empíricament. El coneixement procedimental, format per estratègies, tècniques, habilitats,
mètodes i procediments, són mètodes àmpliament provats i confirmats empíricament per a assolir
certs objectius: consisteixen en moltes regles que requereixen que es realitzi certes accions i el seu
valor radica en la eficàcia d’aconseguir el fi per al qual són creats.

Els dos tipus de coneixement, d’acord amb Ohlsson (1996), estan estretament relacionats: els
coneixements procedimentals no són més que les aplicacions pràctiques de coneixements
declaratius. Les institucions educatives en els diferents nivells, és a dir, des de primària fins a
l’educació superior, ofereixen als estudiants aquests dos tipus de coneixements, però sovint se’ls
dóna major importància al coneixement declaratiu en relació al coneixement procedimental: ha de
ser el mestre qui es fes càrrec de "convertir" coneixement declaratiu i procedimental i això, per
descomptat, depenent del grau (escola primària - la universitat) i la direcció (escoles secundàries i
de formació professional).
Pel que fa a l’ús que se’n pot fer, Ohlsson diu també (1996), que cal assenyalar que el coneixement
declaratiu pot ser vertader o fals, mentre que el coneixement procedimental pot ser només eficaç
o ineficaç. Por aquesta raó, l’ús del coneixement procedimental ha de ser sempre subordinat a la
del coneixement declaratiu. D’altra banda està confirmat que la formació dels coneixements
declaratius comença amb els coneixements procedimentals.
En la conducció de l’aprenentatge en tots els nivells de l’educació és necessari saber cm
augmenten els coneixements. De Beni, Pazzaglia i altres (2003) han posat l’augment gradual dels
coneixements en relació amb els sistemes utilitzats, com ja s’ha dit, en l’elaboració de l’ input
sensorial. Segons els autors això es verifica de tres maneres:
•
•
•

amb l’augment, quan els esquemes preexistents s’enriqueixen amb noves informacions i
continguts. Això esdevé per mitjà d’activitats d’ensenyament normals;
amb la sintonització, quan per mitjà de nous coneixements l’esquema es defineix
progressivament i es torna més productiu;
amb la reestructuració, quan a causa de noves informacions l’esquema canvia per a
respondre a noves exigències. Si això succeeix, es produeix un canvio de la ment, és dir un
veritable creixement cognitiu del subjecte;

Dues d’aquestes formes, el creixement i la reestructuració, han resultat així a partir de l’enquesta
realitzada per Hatano i Inagaki (2000) en una mostra d’estudiants universitaris.
L’adquisició de coneixement està condicionada, fet ben conegut, pels coneixements assolits i
també per la manca de prerequisits previs per part del subjecte per a assimilar-los.
De les dues categories de coneixements, diversos autors (Meade i Roediger, 2000; Santrock, 2001;
De Beni, Pazzaglia i altres 2003) fan derivar els aspectes corresponents de la memòria: d’aquesta
forma la memòria declarativa consisteix en el fet que l’individu és conscient de la informació
adquirida durant la seva existència i la memòria procedimental es refereix a la consciència de
l’individu per a ser capaç de realitzar les tasques a partir del coneixement, las habilitats y l’actitud
apresa.
A aquests dos aspectes s’afegeixen altres dos tipus de memòria, la memòria semàntica i la
memòria episòdica: la primera consisteix en la consciència que l’individu té del significat de les
paraules i els termes de la llengua materna i, en un sentit ampli, fins i tot amb les diverses llengües
amb les quals es comunica; i la segona consisteix en el fet que l’individu recorda fidelment
esdeveniments de la seva vida.

Tornant al model multimodal d’Herrmann i altres (2002) il·lustrada en la Figura 5, es pot veure la
transició des del sistema sensorial al sistema de memòria i després al sistema de resposta al món
exterior, amb el retorn parcial al sistema sensorial. D’aquesta manera es realitza un continu procés
cíclic que marca, com ja s’ha dit, el creixement i la maduració cognitiva i de motivació del subjecte.

Metamemòria
En estreta analogia amb el metaconeixement ve proposat pels investigadors, la metamemòria,
definida de manera concisa com el coneixement i el control dels processos de memòria (De Beni,
Pazzaglia i altres 2003). Definició més àmplia en donen Herrmann i altres(2002), segons els quals la
metamemòria és la consciència que el subjecte té del seu propi procés de memorització de la
informació, de la selecció i de l’ús d’estratègies i mètodes adients per a aconseguir un bon
resultat, és a dir, l’adquisició de coneixements. D’aquesta definició es desprèn implícitament que
la pura repetició (mecànica) del contingut, no és part de metamemòria.
Dudai (2002), mostra com els alumnes de primària entenen que és més fàcil aprendre algunes
informacions que unes altres i, que a més s’adonen que amb alguns mètodes poden recordar amb
més facilitat les coses estudiades que amb uns altres; és a dir, s’adonen quan utilitzen mètodes
més adients per a l’aprenentatge i quan n’utilitzen de menys productius. Fins i tot els nens de
preescolar s’adonen que és més fàcil recordar l’essència d’una història o d’una faula que explicarla verbalment. A partir d’aquests resultats comuns resulta clarament, com és ja ho expressa el
mateix terme, que la metamemòria és d’un ordre superior, ja que és la reflexió sobre el procés pel
qual es produeix la codificació, enmagatzament i recuperació d’informació. Dudai (2002) també
destaca cinc aspectes de metamemòria, útils per a gestionar-la amb profit:
1. adonar-se de manera realista de com és de fàcil o de difícil aprendre continguts i
informacions; és un fet ben conegut que les dificultats d’un tema poden ser infravalorades
o sobrevalorades;
2. avaluar de manera realista si el tema estudiat ha estat assimilat i si es pot recuperar
fidelment;
3. tenir consciència de tenir la informació i no ser capaç de recuperar-la (reclamar-la a la
memòria), per exemple quan es té "a la punta de la llengua";
4. exercir el control sobre les estratègies d’aprenentatge i avaluar-ne la seva eficàcia;
5. exercir el control sobre les estratègies de recuperació dels coneixements i avaluar si
aquests són adients per a aquesta recuperació. Algunes d’aquestes estratègies són part,
com es veurà a continuació, de la mnemotècnica.
La metamemòria augmenta des de la infantesa fins a la edat adulta, mantenint-se estable fins una
edat avançada, excepte per l’efecte de certes malalties involutives. En general, hi ha qui tendeix a
sobreestimar la seva pròpia capacitat i la fidelitat de la memòria i qui admet, sense vergonya, no
tenir ja la "memòria de temps enrere".

Mnemotècnica
La mnemotècnica, descrita per Cornoldi (1995) com a un conjunt de "trucs mnemònics", ha estat
en auge fa vàries dècades per a eclipsar-se gairebé completament en els anys vuitanta: avui en dia
és de nou al centre d’atenció, com ho demostren algunes publicacions molt recents. La
mnemotècnica consisteix en els mètodes i les formes que l’individu inventa pel seu compte o
adopta d’altres fonts per a aprendre i després recordar, perquè els seus continguts es col·loquen
en relació amb coneixements i estructures que ja estan en el seu poder o preparats especialment
amb aquesta finalitat.
La principal objecció de l’ús de la mnemotècnica per a l’aprenentatge és que es tracta d’un procés
artificial, rígid i apte - en tot cas – per a emmagatzemar continguts molt simples. De fet, a aquesta
objecció ha contestat fa molt temps Levin (1988), sostenint que no es pot parlar de l’artificiositat
perquè el mètode s’executa en el mateix esquema cognitiu en el qual es realitza la transacció de la
memòria a curt termini; pel que fa al fet que poden emmagatzemar-se només continguts simples,
l’autor sosté que amb la mnemotècnica poden assimilar-se també principis, normes i operacions,
així com també és possible crear connexions i relacions entre el contingut específic i les
informacions que ja té el subjecte.
En un recent estudi, De Beni i Moè (2000) han donat una confirmació empírica de l’efectivitat de la
mnemotècnia en el emmagatzematge de passatges, de continguts complexos: en dos experiments
portats a terme amb dos grups d’estudiants universitaris es va verificar i després es va confirmar la
possibilitat d’aprendre passatges amb alguns mètodes de la mnemotècnia. Els autors han conclòs
que la mnemotècnica és apta per a l’aprenentatge de textos de diversos continguts. Tanmateix, és
necessari fer una "llarga formació" per a aprendre el mètode (o mètodes), així com per a superar
la resistència que es deu als hàbits d’estudi arrelats.
Els mètodes i les formes memoritzar continguts i informacions són nombrosos i han estat
àmpliament descrits i acompanyats d’exemples en vàries publicacions, entre les quals una recent
d’Herrmann i altres (2002), de les quals s’enumeren i descriuen breument en aquest context
només els mètodes més coneguts.
Com ja s’ha dit, la memòria a curt termini pot retenir només de 5 a 7 unitats. Les 7 unitats poden
per exemple ser les que formen un número telefònic: per a poder recordar-lo més fàcilment convé
reduir les unitats de 7 a 3, agrupant-ne els 3 primers i després els 4 números restants en dos
grups. A més de l’avantatge d’aprendre més fàcilment el número, existeix aquella de memoritzar
altres dues o tres unitats conjuntament al número. Aquest procediment, com aconsella Dudai
(2002), també pot ser adoptat amb continguts més grans, per exemple amb el capítol d’un llibre:
en aquest cas, l’autor recomana dividir el text en parts significatives i després tractar d’associar
lògicament les parts individuals en un ordre de dependència i causalitat.
Probablement, entre els mètodes més recurrents, el més antic és el mètode dels llocs. En què
consisteix serà evident a partir de la descripció del seu origen. El poeta grec Simónides assistia a
un banquet, quan va ser cridat a sortir de la sala: en la seva absència, el sostre de la sala es va
esfondrar, matant tots els presents. El desastre va ser tan greu que fins i tot els familiars van ser

incapaços de reconèixer els cossos desfigurats dels seus éssers estimats. Simònides, tanmateix,
recordava on s’asseien els comensals i així va ser possible identificar els cossos de les víctimes.
Aquest mètode és adient per a memoritzar els noms dels participants a un congrés o un equip de
jugadors, així com els noms d’un grup de filòsofs si se’ls assigna a determinats llocs d’acord amb
els períodes històrics.
Un altre mètode utilitzat sovint és el ganxo: el subjecte tria un concepte al qual associa altres
conceptes. Una definició o una fórmula química poden ser recordades relacionant les seves parts
amb un concepte o una estructura familiar per al subjecte.
Molt similar és el mètode de sigles, per exemple, per a recordar els rius, les muntanyes, les regions
o els països es pot formar una paraula amb les inicials dels rius, i així successivament. També és
eficaç el mètode fonètic, amb el qual es posa ritme a un text per a ser memoritzat (Santrock,
2001). El subjecte pot finalment establir connexions estranyes, mètode particularment útil en el
context de l’art: en aquest sentit Franke, Levin i Carney (1991) han donat instruccions per a
memoritzar amb èxit els noms dels escultors i els pintors i llurs obres.
Normalment els expedients mnemotècnics són elaborats pel mateix subjecte, però també poden
ser ensenyats com aconsellen diversos autors dels manuals de psicologia cognitiva (veure, per
exemple, Ormrod, 1990) i considerats eficaços (Shuell, 1988). La utilitat d’aquests mètodes també
es confirma per les dades de la metanàlisi de 51 estudis realitzats per Hattie et al. (1996), que,
tanmateix, recalquen que són més eficaços per a recordar dades, números, fórmules i similars.
Després d’aquesta ràpida exposició dels mètodes de mnemotècnia, convé aportar algunes
indicacions, extretes de diferents autors, sobre com utilitzar la memòria per a un millor
aprenentatge.

Suggeriments
A partir de les verificacions empíriques dels diversos procediments sobre com codificar les
informacions en el procés de memòria a curt termini per a col·locar-lo en el llarg termini, alguns
autors han formulat regles útils. Cal resumir-les ja que poden contribuir eficaçment a
l’aprenentatge en tots els àmbits formatius.
Farkas (2003), referint-se a l’estil d’aprenentatge multisensorial de Dunn, Dunn i Price (1979),
recomana l’ús de diversos canals de percepció (vista, oïda i tacte en alguns casos) en la codificació
de la informació. L’autor ha verificat aquest mètode en una mostra d’estudiants de secundària:
aquells que intenten aprendre visualment i auditivament recorden millor el contingut estudiat
respecte als que agafen només un canal de percepció.
Lovelace (2005) va examinar l’efectivitat de l’estil d’aprenentatge multi-sensorial basat en la
metanàlisi de 76 estudis. Segons la seva estimació, basada en el índex d ponderat de .67, la millora
en l’aprenentatge sobre l’ús d’un únic canal de percepció podria augmentar de 25 a 30%.

Per a un aprenentatge complet, encara més important és l’elaboració dels continguts i
informacions que li confereixen una estructura significativa per al subjecte. En aquest sentit,
Bruning i altres (1999) assenyalen que el punt de partida per al desenvolupament és el
coneixement que la persona té sobre un tema: els coneixements anteriors guien tant l’elaboració
de les noves informacions, així com també la forma d’incorporar-les en la memòria a llarg termini.
Mishra i Brewer verifiquen (2003) en una mostra d’universitaris, formada per un gran grup
experimental i un altre de control: el grup experimental, que no ha integrat les dades individuals
en una estructura teòrica, ha recordat molt menys els continguts. Anys abans Crooks (1988), a
partir d’una revisió de diverses contribucions, havia fet la mateixa observació: els fets i les
informacions no integrats en estructures més àmplies s’obliden ràpidament. Per altra part, va
argumentar Crooks, els coneixements específics i les dades particulars són importants només
perquè contribueixen a la consecució de les metes més altes, com una estructura sòlida de
coneixement.
Una altra norma important per a la memorització consisteix, com s’ ha dit, en la distinció entre
coneixement declaratiu i coneixement procedimental. Els estudiants de fet han d’assimilar noves
informacions dins dels patrons existents de coneixement declaratiu y procedimental i, per
descomptat, han de ser capaços de distingir entre les dues categories. En realitat, també hi ha una
tercera categoria de coneixement, que és contextual, a partir de la qual el subjecte sap quan
utilitzar els coneixements de les dues categories.
Una altra regla consisteix en buscar, i després establir, contactes lògics i trobar afinitats en els
continguts amb la finalitat de desenvolupar una xarxa d’informació. D’aquesta manera el
coneixement de l’estudiant té un significat més immediat.
L’objectiu de la formació, per tant, ha de ser el d’ajudar als estudiants a "transposar" el
coneixement declaratiu en coneixement procedimental. D’aquesta manera les dues categories de
coneixement, ja disponibles en habilitats, seran útils en les seves vides i fructífers per a la seva
existència.

Conclusió
En aquest capítol s’ha il·lustrat el model multimodal de la memòria, fet que ajuda a entendre com
funciona el procés d’un aprenentatge durador de la informació. La distinció entre la memòria a
curt i llarg termini, facilita la gestió dels processos mnemònics i el coneixement d’alguns mètodes,
que pot ser una valuosa ajuda en l’aprenentatge en general sobre com gestionar aquests
processos. Fins i tot la consciència de la manera de com establir i després portar a terme la
memorització de la informació, ofereix al subjecte la possibilitat de dominar amb una major
eficàcia aquests processos. Des de la mnemotècnica s’ha extret una sèrie de consells per a facilitar
la codificació i recuperació de la informació.
La vida moderna, indiquen Meade i Roediger (2000), requereix un esforç mnemònic considerable,
particularment en l’ús dels mitjans de comunicació. Cultivar llavors la capacitat dels estudiants es

torna encara més important. A més, aquesta capacitat pot ser millorada. Segons Hertzog (1992),
pot ser de fet millorada per mitjà dels processos de metamemòria. A aquest propòsit poden tenirse en compte les recomanacions de Dudai (2002), presentades en l’apartat "Metamemòria". Una
verificació important de l’efecte positiu de l’exercici de la memòria ha estat aportat per Gaskill i
Murphy (2004), els quals, per mitjà d’un complex disseny experimental realitzat en alumnes de
primària, va trobar que aquests, a més de memoritzar una major quantitat d’informacions, han
continuat utilitzant el mètode aprés. Un altre efecte, potser encara més important, és que,
mitjançant la constatació del propi èxit en l’aprenentatge, els estudiants van ser motivats a posar
més amunt les seves metes d’aprenentatge.

EL TRANSFERIMENT

En diverses parts del manual s’ha parlat del transferiment, en aquest capítol es tractarà amb més
atenció3. En essència, el transferiment consisteix en la capacitat del subjecte de transferir
coneixements adquirits en un àrea i d’utilitzar-los en una altra similar o totalment diferent
d’aquella en la que s’ha adquirit. Per descomptat, no es transfereixen o s’utilitzen principalment
coneixements del sector, sinó els processos, les estructures i les capacitats adquirides en el
mateix. Sobre aquesta possibilitat es fonamenta la coneguda i difusa convicció, entre tantes altres,
que els estudis clàssics formen millor els estudiants no només pel que fa al coneixement sinó
també pel que fa a afrontar i desenvolupar qualsevol tipus de tasca o activitat.
Com es pot veure, el transferiment és de gran importància en l’organització de l’activitat didàctica
i en la conducció de l’ensenyament en tots els graus i ordres de la formació. Si, efectivament, al
marge de la major o menor capacitat formativa de les directrius escolars, és possible transferir les
habilitats d’una àrea a una altra, d’un tema a un altre, d’un problema a un altre, l’aprenentatge
esdevé notablement accelerat i els continguts apresos poden ser integrats en contextos molt més
grans de coneixement.
El transferiment té una llarga història i en el passat remot es fonamentava en observacions
aproximades i en reflexions a vegades preconcebudes. A principis del segle passat es van portar a
terme les primeres investigacions empíriques i van ser efectuades reflexions teòriques sobre el
tema que segueixen, per descomptat, encara avui en dia. Diverses suposicions i fins i tot teories
sobre el transferiment resulten ser inexactes, ja que no estan d’acord amb les dades empíriques, i
la situació encara no és del tot clara. El propòsit aquí no és exposar les teories sinó només
proposar, sobre la base de les contribucions recents, una comprensió equilibrada sobre el
transferiment i establir si aquest pot o no pot ser d’ajuda en la gestió de l’aprenentatge. A
continuació es mostra una descripció dels diversos tipus de transferiment i seguidament les dades
dels estudis que han mirat de promoure’l; successivament seran aportades les condicions
favorables en las quals aquest pot ser efectuat i es donaran alguns consells sobre com tractar-lo en
el camp de l’aprenentatge.

Tipus de transferiment
La descripció dels tipus de transferiment contribueix a entendre millor i també ofereix
l’oportunitat de promoure’l en l’aprenentatge: és, de fet, possible distingir entre els tipus basats
sobre les afinitats de contingut i tipus en funció de la transferència d’una categoria de
coneixement a una altra. En aquesta exposició es farà àmplia referència a Haskell (2001) i Ormrod
(1990).
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No s’ha de confondre amb el transferiment de la teràpia psicoanalítica, que consisteix en el procés amb el qual el
pacient reflexa sobre la figura de l’analista, sentiments, pensaments i els comportaments relacionats amb la gent de la
seva experiència passada.

Tipus basats en l’afinitat
La categoria basada en l’afinitat, consta de quatre tipus que tenen en comú continguts i processos,
que s’estenen cap a continguts i processos similars i en altres dos, l’extensió dels quals es basa en
l’analogia que existeix entre ells.
1. Transferiment genèric. Es porta a terme en virtut d’un vincle general entre els continguts
en possessió del subjecte i l’adquisició de nous coneixements que són més o menys
similars; és bastant comú.
2. Transferiment d’aplicació. Es tracta de l’aplicació d’un coneixement universalment vàlid a
una situació específica; aquest transferiment s’utilitza en diverses taxonomies com a una
continuació natural del procés d’aprenentatge.
3. Transferiment de context. Consisteix en aplicar el coneixement après en una situació a una
altra lleugerament diferent; i el mateix contingut serà "transferit" a una altra situació.
4. Transferiment proper. Això succeeix quan una habilitat es transfereix a una nova situació
similar o precedent (recitar un paper al teatre i/o pel·lícula).
5. Transferiment de distància. Consisteix en aplicar els coneixements adquirits en un
determinat àmbit en un altre de diferent. El Transferiment aquí s’opera a partir d’un
raonament purament analògic: l’èxit de l’operació depèn de la força de l’analogia.
6. Transferiment creatiu. Això esdevé quan el coneixement adquirit és de domini públic i
s’aplica en situacions molt diferents de les que ha sortit, obtenint d’aquesta manera un
nou "producte"; per exemple, coneixements de biologia que poden contribuir als
descobriments en química.
En els primers quatre casos, no es tracta de transferiment pròpiament dit, sinó només d’una
extensió de l’aprenentatge. Es consideren veritables transferiments només, el de distància i el
creatiu.

Tipus basats en categories de coneixement i en processos mentals
Dels 13 tipus de transferiment que segueixen, els primers quatre es basen en dues categories de
coneixement (declaratiu i procedimental) disposats en un ordre de successió d’alternança, mentre
que els nou restants deriven de la utilització dels processos cognitius de nivell mig o superior, que
en alguns casos són en dependència casual i en d’altres en relació de simple analogia.
1. Transferiment de contingut a contingut. Això esdevé quan s’utilitzen coneixements
declaratius, específics d’un àmbit, en un àmbit diferent (per exemple, el coneixement de la
química de les proteïnes, carbohidrats i greixos aplicat a la salut);
2. Transferiment de coneixement procedimental a procediment. Té lloc quan una habilitat o
una destresa, apresa en un context, s’utilitza en un altre context més o menys similar (per
exemple, conduir un cotxe i conduir un iot);
3. Transferiment de coneixement declaratiu al coneixement procedimental. Es produeix quan
el coneixement adquirit en una àrea, facilita l’aprenentatge d’habilitats pràctiques en el
mateix àmbit (per exemple: coneixements informàtics faciliten l’aprenentatge de
l’elaboració de programes);
4. Transferiment de coneixement procedimental al coneixement declaratiu. Això esdevé quan
l’experiència en un sector facilita l’aprenentatge dels continguts teòrics de la mateixa (és el

cas oposat a l’anterior: la possessió de coneixements bàsics en els programes ajuda a
aprendre els continguts teòrics en una computadora);
5. Transferiment estratègic. Es realitza quan una persona, en possessió de coneixements
sobre els processos d’aprenentatge, els utilitza de manera pràctica: un mètode per a
resoldre un problema s’adapta per a resoldre’n un altre (similar);
6. Transferiment condicional. Consisteix en entendre quan el coneixement adquirit en un
context pot ser utilitzat en un altre context (per exemple: si utilitzar, amb alumnes dotats,
el mètode d’ensenyament adient per a alumnes de currículum comú);
7. Transferiment teòric. Quan s’estableix la relació de causalitat entre dos fenòmens diversos
que formen part d’àmbits notablement diferents (per exemple: llamp i centella són
aparentment similars però no tenen la mateixa causa; combustible i òxid són similars en el
procés però no en les causes);
8. Transferiment general. Es verifica quan les estructures universals són aplicades en amplis
sectors o quan les teories sociològiques són aplicades a la discriminació racial;
9. Transferiment vertical. Es realitza quan alguns coneixements de base o d’un nivell en
particular són utilitzats per a efectuar processos de nivell superior (per exemple: quan
coneixements d’àlgebra són utilitzats per a resoldre exercicis d’estàtica);
10. Transferiment lateral. S’efectua quan no són necessaris coneixements particulars per a
l’aprenentatge en un altre àmbit, però – si es tenen – aquests poden facilitar-lo (per
exemple: per a un italià no és necessari conèixer l’alemany per a aprendre l’ anglès, però, si
el sap, l’aprenentatge resulta més fàcil);
11. Transferiment relacional. S’efectua quan s’identifiquen les relacions entre dues realitats
diferents però que tenen característiques comuns pel que fa a la finalitat (les ales dels
ocells i les aletes dels peixos);
12. Transferiment invers. Consisteix a modificar continguts ja consolidats a partir de noves
informacions (reformulació d’una teoria adoptada de fa temps a partir de noves dades);
13. Transferiment negatiu. Té lloc quan l’aprenentatge de noves informacions està
obstaculitzat per un coneixement adquirit. Pot succeir també quan s’utilitzen diferents
estratègies (memoritzar o retenir el significat de la informació) per a aprendre els mateixos
continguts.
L’objectiu d’aquesta detallada exposició dels diferents tipus de transferiments, és indicar les
modalitats en les quals això pot ser utilitzat en l’aprenentatge. Les institucions formatives estan
impregnades de la convenció que no és tan important l’adquisició de coneixements com la
formació d’estructures mentals que puguin ser utilitzades en una successiva gestió del saber. En
altres paraules, estan convençuts que coneixement i habilitat de cada tipus, s’utilitzen en
situacions diferents amb gran facilitat i freqüències (Grabinger,1996). Però és realment així? És
fàcil efectuar el transferiment?.
A la part introductòria d’aquest capítol s’ha dit que, malgrat un segle de comprovacions
empíriques, no existeix un acord entre els investigadors sobre el transferiment i alguns en posen
en dubte fins i tot l’existència. Per raons pràctiques, és a dir, per a adoptar-lo o excloure’l de la
gestió de l’aprenentatge, és necessari arribar a una conclusió aproximada. Afortunadament
Barnett i Ceci (2002) han afrontat el problema en un ampli estudi, del qual poden obtenir-se
algunes conclusions operatives. La seva contribució es basa en recerques conduïdes en aquest
últim període sobre la possibilitat de transferir processos i mètodes adquirits en un context a un
context semblant o del tot diferent; en altres paraules, operar un transferiment proper i un
transferiment a distància. Aquests autors exposen dues posicions extremes, segons les quals el

transferiment proper és fàcil, l’altre, el transferiment a distància és, a la pràctica, impossible de
realitzar.
La posició extrema de la no existència del transferiment va ser recolzada per Detterman (1993),
qui sosté que el transferiment proper no és més que una aplicació de coneixements i que en cap
cas es fa l’adquisició de noves habilitats. Com de fet ja s’havia dit, només el transferiment a
distància i el creatiu poden ser considerats com a tals. Segons l’autor, els processos d’aquest tipus
no poden ser considerats transferiments perquè, són guiats des de l’exterior. L’objectiu de les
categories de les diferents taxonomies, és ben bé aquell d’efectuar-les totes, des dels
coneixements a l’avaluació, per tal que l’aprenentatge sigui complet i de qualitat.
Efectuades diverses perquisicions sobre el mode d’efectuar el transferiment, Barnett i Ceci (2002)
conclouen que l’evidència empírica reportada en diversos estudis es refereixen al transferiment
proper. Aquesta conclusió no exclou, en sí mateixa, la possibilitat d’existència d’un transferiment a
distància, així com no es limita als quatre primers tipus exposats anteriorment. Per descomptat, no
falten verificacions sobre l’existència del transferiment a distància, que, tanmateix, a més de ser
realitzat en rares ocasions, sembla que requereix habilitats no comuns: sobre la base d’un anàlisi
dels estudis que comparava les habilitats metacognitives dels joves dotats amb subjectes no
dotats, per exemple, Alexander i altres (1995) han assenyalat que els més dotats realitzen un
transferiment a distància mentre que els no dotats, no estan en condicions de fer-lo. En aquests
casos, es tracta de transferiment creatiu, per mitjà del qual es transfereixen coneixements,
tècniques i mètodes de sectors més remots a d’altres sectors, donant lloc a nous descobriments i
nous assoliments. Tot això s’ajusta al context més ampli de la construcció de la creativitat i no
forma part de la conducció ordinària de l’aprenentatge en les institucions educatives.
En la ruta ordinària, ni tan sols el transferiment proper es porta a terme amb facilitat. En la
investigació ja àmpliament citada Hattie i altres (1996), a partir d’un metanàlisi de 51 estudis, es
van trobar que les intervencions destinades a promoure el transferiment van tenir només un èxit
modest. Per a il·lustrar el conflicte, fins i tot de les dades empíriques sobre la possibilitat de
promoure’l i tractant d’explicar els processos que es volien activar, mostrem a continuació dos
estudis, amb un espai especial al primer.
Roth -van der Werf, Slenders Resing (2002) han tractat de promoure el transferiment amb
mètodes i beneficis derivats de Klauer (1989, 1991), estimulant la capacitat inductiva dels alumnes
de l’escola especial (edat: 9 anys) i de l’itinerari regular (edat : 7 anys). Els autors van voler
realitzar aquesta verificació malgrat la posició de Detterman (1993) sobre el transferiment, amb
l’argument, a diferència d’aquests, que, si el transferiment no es realitza de manera espontània, es
pot activar amb els suports oportuns; aquests suports, disponibles abundantment en el mètode de
Klauer, s’han desenvolupat per a promoure el raonament inductiu, ensenyant la solució dels
problemes als estudiants, estimulant el pensament crític i promovent la formació de nous
conceptes.
La revisió dels estudis sobre la possibilitat de promoure el transferiment no encoratjava
l’optimisme: es va posar de manifest que, si els estudiants ja havien aprés a resoldre un problema
en particular, malgrat que el nou problema era molt similar al que havia practicat i presentava

només unes poques variacions, aquests no utilitzaven ni el coneixement ni les estratègies apreses.
Malgrat aquestes premisses, els autors han tractat de promoure en els dos grups d’estudiants, la
capacitat inductiva, articulada en sis processos cognitius diferents: generalització, discriminació,
classificació creuada, descoberta de relacions, discriminació de relacions i la construcció de
sistemes. L’efecte de la intervenció s’ha comprovat amb un disseny experimental pre- i post- test
amb grups de control: en conjunt, en els dos grups d’alumnes, el transferiment no ha tingut lloc. El
resultat adquireix una gran importància pel fet que els processos activats en la investigació es
requereixen en l’aprenentatge escolar ordinari. Com es desprèn de la descripció de l’escala del
QPA, aquests estan abundantment obtinguts amb les seves tres escales.
Usant els mateixos suports per a promoure la mateixa capacitat inductiva, com s’estableix més
amunt, amb 279 nens de 7 anys, Klauer, Phye i Willmes (2002) han aconseguit en canvi resultats
positius, accelerant el desenvolupament d’aquests processos cognitius.
Loe dades presentades en aquest capítol no han de generar desconfiança ni escepticisme en el
transferiment, sinó portar-nos a proposar-lo en l’ensenyament amb mesura i ponderació. També
les indicacions per a la seva gestió s’han d’entendre en aquest sentit.

Suggeriments
Diversos autors han donat algunes indicacions (particularment útils les d’Ormrod, 1990, 2003 i
Barnett i Ceci, 2002) sobre la manera de exercitar el transferiment a l’ensenyament ordinari.
Abans de res cal exercitar i desenvolupar les habilitats metacognitives dels alumnes: identificar les
idees principals d’un tema, aprendre la informació en funció del seu significat, donar una
estructura personal al contingut i descobrir els nexes causals dels problemes. Les habilitats
metacognitives són una bona base per a desenvolupar nous nexes o per a transferir a altres àmbits
les estructures adquirides. Un aprenentatge fragmentari o incomplet en els continguts, difícilment
es presta a una integració i a una elaboració d’estructures i per tant a una ampliació de
coneixements. Principis generals, sistemes i estructures poden ser transferits amb més facilitat
d’una situació a una altra amb respecte al que són les dades específiques i informacions aïllades.
Després d’un cert lapsus de temps del transferiment del contingut en la memòria a llarg termini, la
possibilitat que el transferiment es porti a terme, disminueix ràpidament. És més probable que les
dues unitats d’informació siguin recordades, si això succeeix en poc temps. Per aquesta raó, és
convenient recordar els contingut exposats i assolits pels estudiants des de molt temps, abans
d’afrontar-ne de nous: la crida a la memòria d’alguns i l’exposició de nous, ofereix als estudiants la
possibilitat de descobrir-ne les relacions entre ells.
Per a realitzar el transferiment entre coneixements adquirits en el passat i coneixements recents,
és necessari activar la memòria a curt termini: com ja s’ha dit, aquesta pot contenir només un
nombre limitat d’unitats d’informació i per això cal efectuar continus passatges d’una memòria a
una altra. El transferiment dependrà de la integritat amb què la informació es recupera de la
memòria a llarg termini. L’ús d’exemples i analogies facilita el transferiment, ja que es poden
aplicar a noves situacions.

Aspectes comuns d’una tasca o bé un problema són, finalment, un bon punt de partida per a
facilitar el transferiment, però no són suficients per tal que això succeeixi. Hi ha d’haver una clara
intenció per part del mestre per a dirigir el procés.

Conclusió
Aquest capítol ha estat dedicat al transferiment, considerat com a una extensió de les habilitats
metacognitives i dels processos cognitius d’odre superior. Amb el transferiment, s’efectuen
connexions conceptuals i operatives, que enriqueixen els coneixements de l’alumne i li aporta més
estabilitat i solidesa. Per a promoure’l en l’ensenyament ordinari, es descriuen els tipus principals,
aplicables a les diferents matèries escolars.
Entre les dues posicions teòriques extremes (existència o no existència del transferiment), optem
per la moderada, sostenint que el transferiment proper és possible i reservant el de distància (que
no s’assoleix en l’ensenyament ordinari) a les persones amb habilitats extraordinàries. Aquest
tipus de transferiment es troba en el complex component de la creativitat.
A diferència de la creença comuna que realitzar el transferiment és una acció espontània, hem
subratllat la necessitat de promocionar-lo i estimular-lo amb exemples oportuns. Juntament amb
la necessitat de promoure els processos metacognitius, és desitjable que també el transferiment
sigui considerat com a objectiu específic de l’ensenyament.
El transferiment, sent un procediment difícil, es pot realitzar amb una major o menor facilitat per
categories específiques de subjectes. En aquest sentit són, de fet, molt favorables els més dotats i
els no dotats resulten desafavorits, com ja s’ha observat en el caso dels processos metacognitius,
els subjectes del desenvolupament intel·lectual retardat: és superflu recordar que amb aquest
últim serà necessari començar des dels processos cognitius més simples.
En resum, l’esforç de realitzar el transferiment promou un aprenentatge de millor qualitat.

EFICIÈNCIA D’ALGUNS MÈTODES D’ESTUDI

Els estudiants de tots els nivells educatius utilitzen diversos mètodes, formes i procediments en el
seu aprenentatge. Els mestres mateixos n’indiquen l’ús i sovint ofereixen el seu ajut per a
aconseguir que aprenguin o per a que millorin. Per descomptat, mètodes i procediments no són
tots igual d’eficaços i per tant convé descriure’ls breument e indicar quan són realment eficaços.
El mètode, o si es prefereix, l’estratègia habitualment utilitzada, és la dels apunts. El "prendre
apunts" és habitual entre els estudiants, sobretot entre els de l’educació secundària, i pot tenir un
doble significat: escriure de forma concisa els principals temes d’una classe o resumir les idees
principals d’un text. Aquest mètode ha estat sotmès a nombrosos controls amb prevalença de la
seva primera modalitat (resumir el contingut principal d’una lliçó), ja que és més fàcilment
gestionable de manera experimental. La seva eficàcia es va avaluar en funció de la seva
contribució a l’èxit acadèmic i escolar.
Juntament a prendre apunts, s’utilitzen altres mètodes i procediments, como ressaltar els passos
principals d’un text, fer preguntes (autoavaluar-se) per a verificar la integritat d’aprenentatge,
desenvolupar i transformar un text. També aquests mètodes seran descrits i avaluats breument.
Els apunts.
El període més ric de la investigació sobre la utilitat de prendre apunts per a un millor
aprenentatge, fou als anys vuitanta: en diversos estudis s’ha demostrat com d’eficaç pot arribar a
ser (Weiland i Kingsbury, 1979; Bretzing, Kulhavy i Caterino, 1987; Van Meter, Yokoi i Pressley,
1994). En el mateix període també es va portar a terme una metanàlisi de diversos estudis amb
resultats favorables (Henk i Stahl, 1985). A més d’aquestes avaluacions globals diferents autors
han donat dades més específiques. Norton (1981) va trobar, per exemple, que els estudiants que
van revisar els seus apunts amb una certa distància de temps, en comparació amb els estudiants
que no ho havien fet, han obtingut millors resultats en proves objectives. Tenint en compte que
els apunts es poden prendre de vàries formes, Bretzing i Kulhavy (1979) han examinat els quatre
següents: resumir el text, parafrasejar el text, recopiar frases importants, identificar i escriure les
paraules clau. Els autors han format dos grups d’estudiants: un grup es va limitar a llegir el text
mentre que l’altre va prendre apunts d’una de les quatre maneres. Després d’una setmana, els
autors van avaluar l’aprenentatge d’ambdós grups i es van trobar que el millor resultat va ser
obtingut pels subjectes que havien resumit el text. En dos estudis Kiewra i companys de feina
(Kiewra i Fletcher, 1984); Kiewra, Bentom, Kim, Risch i Christensen, 1995) han trobat que
l’aprenentatge d’un text era més complet si els estudiants provaven, mitjançant els apunts,
d’articular “el text en subcategories per tema.
En un estudi recent Titsworth i Kiewra (2004) han proposat als docents un mètode -quan adopten
la classe frontalment – per a ajudar els estudiants a prendre apunts de manera productiva. Els
autors suggereixen exposar als estudiants l’esquema de la pròpia lliçó per a posar de relleu a
continuació els aspectes clau de la lliçó, que podrien escapar a la seva atenció. Per a verificar
l’eficàcia d’aquest mètode es va portar a terme una prova amb 60 estudiants universitaris, dividits

en subgrups. L’aprenentatge dels subgrups es va detectar amb una prova objectiva sobre el tema
tractat i va resultar una millora en l’aprenentatge del subgrup amb el qual va ser utilitzat aquest
procediment: el creixement del coneixement va ser notable, variant d’un estudiant a un altre des
del 15 al 45%. Donat el resultat positiu, convé adoptar-lo en lliçons frontals.
Carrier i Titus (1979), després d’haver revisat alguns estudis, han conclòs que prendre apunts
millora l’aprenentatge només en el cas que la informació que s’ha après s’assimili als
coneixements que ja té el subjecte.
Més informacions sobre el tema, provenen d’una enquesta recent conduïda a un gran nombre
d’estudiants universitaris de Pressley, Van Etten, Yokoi, Frebern i van Metter (1998), que han
tractat de comprendre les raons per les quals els estudiants universitaris prenien apunts durant les
classes i l’estudi personal. Algunes de les raons identificades es refereixen a aspectes purament
formals d’aprenentatge, una altres es refereixen a importants processos cognitius i motivacionals:
es mostren els principals, agrupant-los d’acord a aquests dos aspectes. La funció dels apunts és
purament formal si els estudiants els prenen per a: mantenir l’atenció durant la classe,
comprendre millor l’estructura del curs i entendre la metodologia adoptada, preparar-se millor
per a l’examen, preparar millor les tasques. Els apunts poden contribuir a una notable qualitat de
l’aprenentatge si s’utilitzen per a: treure a la llum importants continguts del tex; definir punts
importants del docent, definir punts importants del curs, definir llacunes personals en el
coneixement; entendre els punts clau del curs i del tema tractat. Pressley i altres (1998) destaquen
que depèn de la finalitat de l’estudiant el mètode amb el qual prendrà apunts i com
l’aprenentatge es tractat pels professors: per exemple, si en els exàmens s’aprecia la fidel
reproducció dels continguts, els estudiants tractaran de prendre apunts paraula per paraula; però
si en canvi es valora el raonament, s’utilitzarà majorment la paràfrasi del contingut.
El mètode dels apunts no és adient per a tots els fins de l’aprenentatge. Slotte i Lonka (1998) ho
han confirmat amb les dades obtingudes a partir d’una mostra d’estudiants universitaris del sector
de la salut, els quals van ser convidats primer a reunir informació d’alguns textos i processar-los i
després sotmetre a crítica un text donat. En el primer cas es van utilitzar els apunts per a una
àmplia, coherent i consistent exposició del tema, en el segon cas els resultats són encara
considerats com a obstacles: abandonat el mètode dels apunts, els estudiants han fet el treball
amb major originalitat.

Altres mètodes
Els mètodes que s’aporten no es distingeixen clarament del de prendre apunts, tanmateix, s’han
de tenir presents per a donar-los la importància que cal. Aquests mètodes s’han descrit i analitzat
detalladament per Anderson i Armbruster (1984), els quals han relacionat els mètodes que
pretenien exposar amb els objectius que l’estudiant vol assolir.
Subratllar el text. És un mètode freqüentment utilitzat també pels alumnes del primer cicle. La
contribució a l’aprenentatge depèn de la capacitat de l’alumne per a identificar les idees principals
del text o el tema. El mètode en sí mateix contribueix poc a l’aprenentatge, sobretot si l’alumne,

després d’haver destacat els continguts importants, no examina de nou les frases o passatges
subratllats per a una millor assimilació. Per a l’ús d’aquest mètode sovint es requereix l’ajut del
docent, ja que molts alumnes no són capaços de portar a terme els punts principals d’un tema o
assenyalar paràgrafs sencers: per a mostrar la forma d’identificar les paraules clau d’un text, el
professor pot demanar als estudiants un exemple. Hartley, Bartlett, i Branthwaite (1980) han
confirmat l’eficàcia d’aquest mètode, donant a un grup d’estudiants un text subratllat per a
aprendre i a un altre grup el mateix text no subratllat: el primer grup recorda millor respecte del
segon les parts clau del text, ja sigui en la verificació immediata, ja sigui en la que es propaga en el
temps.
Resumir un tema. Fer resums és un mètode comú entre els alumnes també de l’escola primària.
Per a assolir una certa qualitat amb aquest mètode, els estudiants han de ser ajudats en els seus
primers intents pels professors. Sembla que aquest mètode no sigui adient per al procés de
categories difícils tals com la síntesi i l’avaluació: Annis (1985) considera que és més útil per a la
categoria d’anàlisi (per la resta, fins i tot lògicament, resum i síntesi estan en oposició).
Autointerrogació. És practicat per un nombre d’estudiants, sobretot a partir del segon cicle, amb la
finalitat de verificar la integritat del contingut aprés i per a dominar l’ansietat de l’examen. Aquest
mètode és utilitzat principalment pels estudiants que prefereixen estudiar i reproduir contingut i
informacions en veu alta. Això, d’acord amb Anderson i Armbruster (1984), contribueix poc a
l’aprenentatge, si la persona no prova abans de "desxifrar" la informació. Això va ser confirmat per
King (1992) amb un examen realitzat als estudiants en el segon cicle: els estudiants, havent
d’aprendre un text en profunditat, van haver de respondre a una dotzena de preguntes
formulades en un nivell bastant alt de processos cognitius. Posant-se preguntes com "Quina és la
idea central explícita o implícita del text?", "Quina és la diferència entre... i ... ? ", "Quin és el
significat de dos conceptes, les similituds i les diferències? " ,"Quina conclusió es pot treure de les
dades que es presenten?", "Quins són els punts forts i quines les debilitats d’aquest tema?", "Com
es poden integrar aquests conceptes?" i altres semblants, l’estudiant es veia obligat a elaborar una
visió personal del tema i era ajudat a assegurar-lo el millor possible en la memòria a llarg termini.
Delimitar un tema difícil. Es tracta d’un mètode difícil que requereix tant un domini de la matèria
com la capacitat d’establir la jerarquia del seu contingut. De fet, l’estudiant primer ha d’articular el
text en parts constituents, per a reconèixer l’estructura i tornar a muntar-lo en una nova versió.
Per a l’ús d’aquest mètode, més que mai, necessitem l’ajut d’un professor. Això resulta, tan
mateix, molt instructiu.
Elaborar un text. Aquest procediment consisteix en la recerca de les paraules clau del text, definir
o aclarir conceptes, comparar termes similars i oposats per a comprendre millor el text en sí. Es
tracta d’un procediment comú i no tant difícil per als estudiants i per això també la seva
contribució a l’aprenentatge és modesta.
La transformació de continguts. Fins i tot aquest mètode s’utilitza sovint i, a la pràctica, a tots els
nivells d’escolaritat. La transformació pot passar d’un llenguatge a un altre, de les dades verbals a
les icòniques, de les dades numèriques a una formulació verbal o per diagrames. De la

transformació es pot veure en quina mida correspon a les informacions d’inici i com sigui de
completa la nova versió. També aquest procés requereix de l’ajut del docent.

Conclusió
Del que anteriorment s’ha exposat resulta que més d’un mètode és eficaç per a millorar
l’aprenentatge i augmentar l’èxit escolar y acadèmic. L’eficàcia dels mètodes està, de fet, en
estreta relació amb l’objectiu perseguit, és a dir, certs objectius només poden assolir-se mitjançant
mètodes adients.
Els mètodes presentats es troben en risc de ser utilitzats per a aprendre més els fets, les dades i
les informacions de base que no els continguts difícils. En altres paraules, l’estudiant aprèn
continguts i informacions més a nivell de les categories fonamentals que de les altes categories.
Aquest risc ha estat denunciat per Kiewra en tres estudis (Kiewra, 1985a, 1985b, Kiewra i Benton,
1985). Els resultats de l’exposició indiquen, tanmateix, que tots els mètodes donen l’oportunitat
d’activar els processos de les categories més difícils.
En aquest capítol han estat exposats només uns quants mètodes perquè s’han tingut en compte
només aquells dels quals l’eficàcia ha estat verificada (per a més informació ver. "Índex
d’aprenentatge").

INFLUÈNCIA DE L’AMBIENT

Avui en dia és més clar que mai que l’aprenentatge dels individus en creixement es produeix tant
en ambients formals com informals. A continuació es dedica particular atenció a dos entorns
formals, que són per descomptat, la família i l’escola, amb l’objectiu d’oferir informació útil per a
millorar els processos d’aprenentatge que depenen d’aquests factors. Donada la complexitat del
tema, es mostraran només alguns aspectes d’ambdós que tenen rellevància per a l’ús de QPA.

Ambient familiar
La valoració dels cinc passos del QPA reflecteixen a la pràctica, directa o indirectament, l’ambient
familiar del subjecte. Entre els molts aspectes de la relació entre pares fills es tindrà en compte
l’efecte de les expectatives dels pares sobre el rendiment dels nens, el concepte i l’autoestima del
nen com a resultat de la formació constant i l’atribució de l’èxit i del fracàs escolar. De l’ambient
familiar, també depèn l’aprenentatge autoregulat, tant en la fixació del temps i la manera
d’estudiar com el desenvolupament de les tasques i de les activitats per a presentar a l’escola.

Expectatives, estil atribucional i autoconcepte.
L’efecte dels interessos dels pares i les seves expectatives sobre el rendiment dels nens, estan ben
documentats en vàries investigacions. En una àmplia mostra d’alumnes del primer cicle, per
exemple, White i altres (1986) van trobar un coeficient significatiu (.41) entre l’ interès dels pares i
la capacitat de lectura del nen. Més recentment, Keith (1993) va obtenir constatacions similars
entre la participació dels pares i el rendiment escolar d’un grup d’adolescents. L’ interès i les
expectatives dels pares creen després la convicció del fill de tenir les habilitats necessàries per al
desenvolupament de les activitats escolars. Aunola, Nurmi, Lerkkanen i Rasku - Puttonen (2003)
l’han confirmat en un estudi longitudinal, portat a terme en més d’un centenar d’alumnes de
primer i segon any de l’escola primària: a principis d’any se’ls va donar un qüestionari dissenyat
per a detectar les conviccions dels pares sobre les habilitats acadèmiques generals i específiques
de les matemàtiques; al final de l’any van ser examinats tant en el rendiment global com en el de
matemàtiques, trobant-ne una relació significativa entre les conviccions dels pares registrats al
començament d’any, el rendiment general i el de matemàtiques. En aquest context Pienda González i altres (2002) observen que, promoure la confiança en les seves pròpies capacitats és
crucial en l’aprenentatge: qui de fet, aprèn un tema, aprèn a ser capaç d’aprendre; i viceversa, si
una persona no aprèn el contingut d’un tema, aprèn a no ser capaç d’aprendre.
La implicació dels pares en l’aprenentatge del nen, continua Pienda-González i altres (2002),
també contribueix a l’atribució causal de l’èxit i del fracàs del nen. Quantes més són en realitat les
expectatives dels pares respecte a la capacitat del nen, major és la tendència del nen a atribuir

l’èxit a causes internes (i, per tant, a dominar-les) i molt menys per a atribuir el fracàs4. Aquest fet
també va ser confirmat per les dades obtingudes per Hokada i Fincham (1995) en una mostra
d’alumnes de l’escola primària.
A la vegada l’atribució, indica encara Pienda - González i altres (2002), condiciona la formació de
l’autoconcepte global i en específic l’escolar: quant més accepta el subjecte la responsabilitat del
fracàs, menor serà el concepte de sí mateix i, en conseqüència, l’autoestima. Per altra part, el
subjecte amb un auto-concepte elevat tendeix a atribuir molt menys la responsabilitat del fracàs a
sí mateix. L’atribució de la causalitat i el concepte de sí mateix i l’autoestima consegüent
contribuiran a la formació de la motivació intrínseca a l’aprenentatge i disminuirà la motivació del
subjecte a l’aprenentatge superficial. Del contrari, serà necessari ajudar al subjecte a revisar i
després a canviar el seu estil d’atribució en la direcció de la causalitat interior (veure el
"metaconeixement", capítol “Estil d’atribució”) per a millorar la motivació intrínseca. Del mateix
mode s’haurà d’intervenir en el concepte d’autoeducació. Un alt concepte de sí mateix s’associa
amb la motivació intrínseca i, en conseqüència, a un bon rendiment escolar; un autoconcepte baix
tendeix a estar correlacionat amb l’aprenentatge superficial i amb un modest èxit a l’escola. Com
es diu al manual (veure capítol "Fonaments teòrics", secció "enfocaments arrelats en la
personalitat"), per a transformar o millorar els processos d’aprenentatge a llarg termini, és
necessari intervenir en les dimensions de la personalitat. Per tant, serà necessari reforçar el
concepte educatiu del subjecte amb la finalitat d’augmentar la motivació per a aprendre. Per a
fixar aquest tipus d’intervenció sorgeix el conegut problema de la causalitat: si un autoconcepte
alt condueix a un bon rendiment o si un bon rendiment forma un bon concepte escolar del
subjecte. Molts investigadors argumenten que entre las dues variables existeix una relació de
causalitat recíproca: d’acord amb aquesta hipòtesi, amb l‘objectiu de millorar-ne una o l’altra
variable, se’n podria triar una qualsevol. González - Pienda i altres (2002), basant-se en dades
obtingudes d’una mostra d’estudiants de secundària de grau I i II, va tractar d’aclarir la causalitat
amb el mètode de models d’equacions estructurals i ha trobat una causalitat unidireccional segons
la qual el concepte escolar d’un mateix causa un bon rendiment. La incertesa sobre la causalitat
de les dues variables, així com la possible reciprocitat recolzada per diversos investigadors, es pot
explicar pel fet que les dades de la investigació en qüestió es van obtenir en poc temps. En un
període de temps més curt, és possible que el concepte de sí mateix sembli dependre dels èxits i
fracassos i per tant difereixi, però a la llarga serà constant i, per tant, exercirà el seu efecte positiu
o negatiu en el rendiment: tant els èxits com el fracassos esporàdics no afectaran de manera
significativa en el autoconcepte.
Prenent en compte aquesta direcció de la causalitat, l’ajut que es dóna a una persona amb un baix
concepte de sí mateix, donant-li l’oportunitat d’èxit, reforçarà el concepte que té de sí mateix. Per
tant, és necessari intervenir directament en el concepte d’un mateix amb missatges positius:
indirectament, mitjançant la millora de l’auto-eficàcia en petits passos (veure el capítol
"metaconeixement"), serà possible obtenir una millora en el concepte i l’autoestima. I tanmateix,
sense la cooperació de la família, serà difícil canviar l’estil d’atribució del subjecte així com per a
4

Atribuir el fracàs a causes internes, en termes generals, no es desitjable, degut a què el subjecte ha de reconèixer
que això es deu a la manca de compromís o dela seva incapacitat i, en conseqüència baixaria l’autoestima. Per a
major claredat, cf. el capítol "El metaconeixement" (en "Estils d’atribució").

millorar el seu concepte i autoestima i, en conseqüència, els seus processos d’aprenentatge es
mantenen pràcticament sense canvis.

Estudi i activitats autoregulades
Malgrat els diversos recolzaments institucionals (tutor i tasques dirigides) als estudiants els toca el
deure d’organitzar l’estudi i realitzar les tasques en l’entorn domèstic. Encara que l’estudiant és
responsable en primera instància del seu propi aprenentatge, fins i tot la família té un paper que
representar. Els pares poden prendre dues posicions extremes amb respecte a l‘aprenentatge del
nen i en el desenvolupament de les tasques o treballs requerits pels professors: desinterès
complet o control costant. Entre aquests dos extrems es troba l’aprenentatge autoregulat
directament detectat amb les segones etapes de la QPA (MA- Metaconeixement i aprenentatge
autoregulat).
No hi ha dubte que les dues posicions extremes per part dels pares no poden ser considerades
constructives per al nen. Examinem algunes dades d’investigacions portades a terme sobre
l’efecte del control dels pares en l’estudi del nen a casa y en fer les tasques. És fàcil anticipar que
una moderada autonomia en la creació i realització de l’estudi per part de l’alumne és la forma
més eficaç per a un bon aprenentatge i per a l’èxit escolar. Flouris, Calogiannakis - Hourdakis,
Spiridakis i Campbell (1994) van examinar l’actitud d’un grup de pares amb els seus fills que
assisteixen a l’escola secundària de I grau: pares que exerceixen menys pressió sobre els seus fills
per a que estudiïn, que oferien menys ajuda directa tant en l’estudi como en la seva tasca i que
donaven la possibilitat de disposar de temps d’estudi, han obtingut millors resultats escolars
respecte als pares que controlaven excessivament els seus fills en els estudis, així com aquells que
els deixaven sols en la realització de les seves tasques escolars. Resultats similars amb la mateixa
metodologia en diferents cultures van obtenir Pitiyanuwat i Campbell (1994) i Campbell (1994).
En examinar l’efecte de l’actitud dels pares abans descrita, no es va tenir en compte el sexe del
nen. Deslandes, Bouchard i St. Amant (1998) han tractat d’identificar les variables responsables de
l’aprenentatge en un gran grup d’adolescents. Entre les variables identificades, n’hi ha dues
referides al que s’indica en aquest article: el control exercit moderadament en la forma d’estudiar
era beneficiós per al fill, ja que aquests obtenien millors resultats a l’escola, però no per a la filla;
el recolzament emocional en canvi té un efecte positiu en l’aprenentatge tant del fill com de la
filla.
En fi, formen part de l’autoregulació, tasques i treball per a casa. El problema, como se sap, és
molt controvertit en molts aspectes (Gill i Schlossman, 2004, han traçat la història del conflicte):
aquí s’intenta només delinear-la fent referència a Trautwein i Koller (2003) i donant-ne alguna
indicació. La pregunta fonamental és si la tasca és realment útil, si és eficaç per a ajudar a millorar
l’aprenentatge dels estudiants. Trautwein i Koller (2003) sostenen que, malgrat dècades
d’investigació sobre el tema degut a problemes metodològics, l’efecte és encara més incert. Les
tasques s’assignen amb diferents fins (per exemple: aprendre millor els continguts d’una matèria o
aprendre a treballar autònomament), poden requerir diferents habilitats per part dels estudiants

(per exemple: des d’una simple reproducció d’un contingut als temes complexos) i per últim,
poden variar també en el propòsit (preparar un debat sobre un tema, verificar la validesa de les
afirmacions, contribuir a l’avaluació de l’aprenentatge). Per a poder establir la funció de les
tasques en l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte com a mínim aquests modes bàsics. El que és
segur és que el desenvolupament de les tasques i treballs assignats és una bona prova per a veure
quin és el grau d’autonomia de l’alumne en l’estudi i l’aprenentatge.
Com a norma habitual es pot dir que el temps dedicat a l’estudi no és suficient per a garantir tenir
la seguretat d’una bona assimilació dels continguts. Els pares no es acontenten de veure al seu fill
dedicat a l’estudi molt de temps. Aquest fet és sovint un indici de què es troba amb grans
dificultats en l’aprenentatge i en aquest sentit poden ser útils les indicacions que es poden obtenir
a partir de les dades de les dues escales del QPA (SA- Estratègies d’aprenentatge i CA- Consolida
ment de l’aprenentatge).
Especial dificultat a l’hora de fer la tasca a casa tenen alumnes i estudiants amb dificultats
d’aprenentatge. Bryan i Burstein (2004) constaten que més de la meitat d’aquests subjectes estan
poc motivats a fer-ho, troben dificultat per a entendre les explicacions verbals i no són capaços
d’organitzar el propi treball. Després, els autors donen els següents suggeriments als docents
sobre com ajudar a aquestes persones: enfortir la fe en el seu èxit apreciant el que poden fer,
organitzar les tasques en petits grups per a ajudar-se els uns als altres; fer veure la forma
d’organitzar el temps d’estudi articulant-lo d’acord a la disponibilitat personal; assignar tasques
concretes que es puguin realitzar amb facilitat; tractar d’involucrar a la família en el treball del seu
fill. També per les xifres anteriors es pot veure com n’és d’important la participació dels pares en
l’estudi i el rendiment acadèmic del nen.

Ambient escolar i acadèmic
L’ambient escolar i acadèmic són presentats amb nombroses variacions. L’objectiu aquí és
examinar l’efecte d’algunes variables de l’ambient sobre la qualitat de l’aprenentatge dels
alumnes per a identificar-ne les més vàlides: s’exposaran les dades d’algunes investigacions que
han comparat alguns aspectes de l’ambient escolar i acadèmic per a determinar la contribució a
l’aprenentatge. Aquestes dades són orientatives, ja que moltes variables estan més enllà del
control; però malgrat això és possible obtenir alguna informació sobre com les modalitats
ambientals contribueixen a una millor qualitat d’aprenentatge, sobre quines modalitats són, de
fet, les que corresponen a les coordenades teòriques que es descriuen al manual.

Exposició dels resultats
Nuy (1991) va portar a terme una comparació entre dos modes diferents de configurar
l’aprenentatge: el primer altament estructurat (compromisos regulars, obres estrictament
controlades, activitats planificades en detall) i l’altre grup assentat en la solució de problemes
(alumnes assistits per un tutor en petits grups, analitzen els problemes, discuteixen els aspectes

importants d’un tema i fan hipòtesis sobre les solucions). L’autor ha trobat que el segon mode
(establert en la resolució de problemes) formava als estudiants en l’enfocament profund de
l’aprenentatge.
Ramsden, Martin i Bowden (1989) han examinat, en un miler d’estudiants de l’escola secundària
de primer grau, l’efecte de les dues formes d’ensenyar: una basada en el recolzament dels
estudiants i un altre sobre l’adquisició formal dels continguts. L’educació basada en el recolzament
dels estudiants, afavoria l’autonomia, estimulava la recerca activa per a entendre el contingut i en
reduïa l’estrès. L’educació establerta sobre l’adquisició formal contribuïa a l’èxit en els estudis. Els
autors van observar que els estudiants del primer grup efectuaven un aprenentatge superficial
amb menor freqüència, mentre els del segon (en el que es podia veure gran competitivitat)
s'acontentaven amb un rendiment mínim.
En una mostra de gairebé 300 professors, 1.000 alumnes d’escoles primàries i secundàries i més
de 600 pares, Roelofs i Terwel Visser (2003) van indicar la freqüència amb la que els mestres
defensaven una sèrie de mètodes a l’hora d’ensenyar matemàtiques i quins mètodes eren els
preferits pels pares. Els mètodes d’ensenyament examinats eren tres: directe (el professor exposa
el tema i en comprova l’aprenentatge amb exàmens); per descobriment (el professor posa als
estudiants en una situació tal, que han de trobar una manera d’aprendre matemàtiques);
autènticament educatiu (el professor afavoreix la col·laboració entre els estudiants, "bloqueja" el
contingut de la matèria segons les seves necessitats i el context sociocultural). Gràcies a aquest
estudi es va trobar que predominava l’ús del mètode directe, que consistia en la simple
transmissió de coneixements; els professors només en algunes ocasions, de fet, adoptaven el
mètode del descobriment i això succeïa, paradoxalment, més freqüentment en l’escola primària,
probablement degut al fet que l’activitat didàctica es portada a terme principalment amb un sol
mestre. Els pares preferien que els mestres utilitzessin el mètode directe, és a dir, que
expliquessin la matèria, controlant-ne l’aprenentatge amb exàmens i establint els progressos del
nen.
Aquestes dades no són certament encoratjadores. El mètode directe, malgrat tenir els seus mèrits,
no afavoreix la formació de la motivació a l’aprenentatge profund. El fet que els pares ho
prefereixen indica clarament que ells consideren l’aprenentatge orientat principalment al
producte (resultat) i no al procés (forma personal d’aprendre). Evidentment, en un clima escolar
d’aquest tipus, triomfa l’aproximació estratègica i la superficial. Roleus i altres (2003) no s’han
desanimat i han demostrat como l’educació s’ha d’orientar al procés, a l’ús d’un mètode que és
veritablement educatiu. Els suggeriments que s’ofereixen als professors són molt útils per a guiar
als estudiants a un aprenentatge més profund i per tant: "Quan un estudiant demana una
explicació, li indico com arribar a una solució, però no li ofereixo la resposta", “Quan un estudiant
resol un problema, li pregunto quin és el procediment que utilitzo”, "A l’hora d’avaluar un examen,
dono més importància al mètode utilitzat que al resultat", "Encomano tasques que donen als
estudiants la oportunitat d’arribar a una solució amb el seu esforç".
Anderman i Young (1994) van provar l’efecte de l’estil de l’atribució de causalitat dels professors
perquè es reflectia en els alumnes. La investigació es va portar a terme en més de 600 estudiants
de les escoles de secundària de grau I i 24 professors de ciències. A més de l’estil de l’atribució dels

alumnes, també tenen els mestres, de forma natural, diferents creences sobre les habilitats dels
estudiants, considerant-les estables o no estables: en altres paraules, un professor pot dirigir
l’aprenentatge dels seus alumnes, amb la creença que les seves habilitats plantegen importants
límits a l’aprenentatge de la seva matèria, mentre que un altre pot considerar-les oportunitats per
a millorar. Mentre que per part dels mestres es va trobar l’estil d’atribució, per als alumnes s’ha
establert l’enfocament a l’aprenentatge de la ciència. Fou trobada una dependència de
l’enfocament a l’aprenentatge per la creença dels mestres sobre l’estabilitat o manualitat de les
capacitats dels estudiants: els estudiants amb professors convençuts que l’aprenentatge de les
ciències (i l’aprenentatge en general) depenia d’habilitats estables van resultar més baixos en
autoeficàcia, en claredat en els conceptes de ciències i més alts en aprenentatge superficial; allò
oposat va resultar per als alumnes dels mestres que creuen que les habilitats dels estudiants eren
recursos per a potenciar.
L’aprenentatge autoregulat, també detectat amb l’escala MA - El metaconeixement i
l’aprenentatge autoregulat de QPA, és avui en dia molt tingut en compte. Tanmateix, no exclou,
com mostra la investigació d’Eshel i Kohavi (2003), un control extern: de fet, aquests autors van
voler comprovar en 302 alumnes de l’últim any d’escola primària, l’efecte del control dels
professors en l’aprenentatge d’un grup d’alumnes amb l’aprenentatge autoregulat, per a
comparar-lo amb un grup controlat en el seu aprenentatge. L’efecte dels dos mètodes fou
examinat en relació amb el rendiment acadèmic d’un o l’altre. De la comparació dels dos grups es
va mostrar que ambdós mètodes s’han demostrat efectius i els autors van plantejar la hipótesi
que amb la combinació, l’efecte sobre l’aprenentatge podria ser fins i tot més gran. Per
descomptat, en plantejar aquests resultats a les persones d’edat avançada, s’ha de tenir en
compte l’edat dels subjectes de la investigació: en aquesta edat, de fet, l‘aprenentatge autoregulat
només pot existir en la seva forma inicial.
L’ambient escolar i acadèmic es presenta fins i tot en el seu aspecte multiètnic i multiracial. Tenint
en compte que fins i tot el nostre país és cada vegada més multiracial, l’experiència d’un país com
els Estats Units - amb una companyia racial complexa - pot aportar informacions útils en aquest
sentit.
Colell (2003), utilitzant la diferent composició racial de les universitats americanes, va intentar
provar l’efecte que podria tenir en la motivació per a aprendre. Aquest efecte es va investigar en
un grup d’estudiants afro-americans, en la seva majoria presents en un ambient de la seva pròpia
raça, i un altre grup d’estudiants afro-americans presents en un ambient principalment anglosaxó.
A l’estudi es va trobar que els estudiants presents en l’ambient corresponent al seu grup de
pertinença racial resultaven més motivats intrínsecament a un aprenentatge, tenien un
autoconcepte acadèmic superior i se sentien més encoratjats pels seus professors per al
rendiment amb respecte als estudiants afro-americans presents al medi anglosaxó. L’autor ha
explicat aquestes diferències sostenint que les minories de cada tipus es veuen com a víctimes de
discriminació. Afortunadament, s’ha trobat també que els alumnes, dels dos cercles acadèmics,
amb l’ànim constant dels seus professors eren capaços de millorar l’autoconcepte acadèmic,
independentment del seu grup racial. A partir d’aquestes dades, es pot extreure una conclusió
pràctica: la integració dels estudiants en un ambient diferent del seu origen té una repercussió

inevitable sobre el seu autoconcepte global i escolar, però un i l’altre poden ser potenciats pels
professors independentment de la pròpia pertinença ètnica.
La investigació de Piastra i altres (2003) sembla actual ja que s’ha realitzat sobre la relació dels dos
estils d’aprenentatge diferents, amb tres ambients diferents d’educació. Els autors van recopilar
dades sobre 610 estudiants holandeses i 241 estudiants de diversos països europeus; aquests
últims han estat triats perquè van assistir a les conferències en algunes universitats europees en el
sector del programa d’intercanvi internacional. Mitjançant l’ús d’un qüestionari, es van identificar
en los dues mostres, dos estils d’aprenentatge: Un de constructiu (personal processament de
contingut) i un altre de reproductiu (veritable assimilació de continguts). També s’han identificat
tres mètodes d’ensenyament, en termes generals que corresponen a tres diferents ambients
acadèmics:
•
•
•

estimular l’aprenentatge constructiu i desalentar el reproductiu;
fomentar l’aprenentatge reproductiu, en particular l’emmagatzament dels continguts;
promoure l’aprenentatge autoregulat mitjançant l’estimulació de l’autonomia;

Els autors van buscar successivament de lligar els dos estils amb els tres mètodes, obtenint els
següents resultats:
•
•
•

•

el mètode constructiu ha millorat l’estil constructiu que ja té l’alumne;

de la mateixa manera, el mètode reproductiu ha millorat l’estil reproductiu que ja té
l’alumne;
un augment progressiu de la percepció de l’estudiant que l’ambient afavoria tant
l’aprenentatge constructiu com l’autoregulat (autònom) formava en l’alumne
l’aprenentatge constructiu;
un augment progressiu en la percepció de l’estudiant que l’ambient millorava
l’aprenentatge reproductiu cap a augmentar l’aprenentatge en l’estudiant.

Les dues primeres troballes es refereixen als estils que l’estudiant ja té, que, com es mostra per les
dades, s’han reforçat pel mètode respectiu. Les següents dues conclusions són d’estudiants amb
estils (o bé amb absència d’estil) diferents dels de l’ambient i indiquen l’efecte que l’ambient ha
tingut en ells. L’efecte de l’ambient, o més aviat del mètode, està clar, però els autors també han
constatat que en aquest procés han estat més importants les característiques personals, és a dir,
els dos estils (sistemes constructius i reproductius) en lloc de l’ambient. En resum podem dir que
l’ambient - o el mètode d’ensenyament - facilita o inhibeix els dos estils d’aprenentatge, i que,
tanmateix, si una persona aprèn d’una manera o una altra depèn molt més del seu estil que de
l’ambient que troba.
En base a aquests resultats, és possible predir el que succeeix quan un estudiant continua els seus
estudis a l’estranger gràcies a l’intercanvi. Els resultats del QPA poden proporcionar avenços útils
sobre com poden interactuar els estudianta que tenen un dels dos estils amb els tres mètodes
d’ensenyament o, més en general, amb l’ambient de l’escola i les universitats europees.

Promoció de l’enfocament profund
A més d’avaluar l’efecte de l’ambient sobre l’enfocament de l’aprenentatge, alguns investigadors
han tractat d’intervenir per a promoure directament l’enfocament profund. En aquest sentit, s’ha
de prendre en compte l’estudi de Tinell i Prosser (1991), portat a terme en 143 estudiants
universitaris en el sector de la salut. Amb un qüestionari es van portar a terme dos enfocaments
per a l’aprenentatge (profund i superficial) durant 14 setmanes i les classes amb l’objectiu de
promoure l’aprenentatge profund de tots els estudiants. Durant les classes els professors han
tractat d’ajudar als estudiants a integrar nous coneixements amb els que ja tenien, per a posar la
informació obtinguda en relació amb les experiències de cada dia, per a integrar els temes en un
camp més ampli de coneixements i tenir en compte el contingut d’un punt de vista teòric i pràctic
més ampli. Després de la intervenció, els autors van avaluar l’efecte mitjançant la comparació de
la situació de partida dels estudiants amb la final: van trobar un augment moderat en
l’enfocament profund i també es van adonar que en la majoria dels estudiants, l’enfocament
superficial es va mantenir gairebé sense canvis.
De l’exposició de les coordenades del QPA teoricopràctiques es va fer evident que l’enfocament
profund a l’aprenentatge i la motivació intrínseca són els millors requisits per a un aprenentatge
d’alta qualitat. Aquesta suposició és compartida teòricament i pràctica per les institucions
educatives?
Una resposta parcial a aquesta pregunta ja s’ ha donat en el capítol "Desenvolupament i
Estructura" (veure les "contribucions teòriques i empíriques a les cinc escales"), gràcies a una
metanàlisi de Watkins (2001), que va examinar la relació entre l’enfocament de l’aprenentatge i el
rendiment acadèmic en l’escola i en 55 estudis realitzats en 15 països i distribuïts pels cinc
continents. Dels enfocaments adoptats per diversos investigadors, l’autor n’ha triat tres
(enfocament profund, superficial i estratègic) i n’ha comprovat la correlació amb les notes.
Mitjançant l’examen de les dades, l’autor ha indicat grans canvis en els coeficients d’un estudi a un
altre: en alguns casos, l’aprenentatge superficial resultava en correlació negativa amb els punts i el
profund, positivament; en d’altres, però, els dos punts de vista no resultaven en correlació amb els
punts. L’ autor ha calculat els coeficients mitjans obtinguts a partir de la relació dels tres
enfocaments amb l’índex general dels punts, obtenint els següents valors: (0.16) aprenentatge
profund, aprenentatge superficial = - 0,11, = 0,18 i aprenentatge estratègic. L’autor va arribar a la
conclusió que la relació entre els tres enfocaments i les notes és decebedor en tots els nivells de
l’educació: els coeficients obtinguts no només són baixos, sinó que en molts estudis la correlació
va ser fins i tot igual a zero. En altres paraules, l’aprenentatge profund, universalment reconeguda
assegura una alta qualitat dels aprenentatges, és escassament considerat en l’avaluació de
l’escola. Aquesta conclusió hauria de recalcar la importància de les profunditats, que és sempre
un objectiu que ha de perseguir-se en les institucions educatives.

Conclusió
Els enfocaments i els processos d’aprenentatge es formen en gran part en la família i en l’escola.
De l’entorn familiar s’ha tingut en compte les expectatives dels pares sobre el rendiment dels
nens, la contribució dels pares en la formació de l’atribució causal de l’èxit i el fracàs i la forma en
què es pot donar forma al concepte i l’autoestima dels seus fills: amb les dades d’algunes
investigacions s’ha tractat de determinar en quina mesura aquests tres modes es reflexen en
l’enfocament de l’aprenentatge del nen.
Es van trobar diverses confirmacions, positives i negatives, i per tant es pot argumentar que la
manera com els pares interactuen amb els seus fills es reflexa en gran mesura en el perfil del QPA:
en conseqüència altes puntuacions en les dues primeres escales (MI - Motivació intrínseca per a
l’aprenentatge i MA - Metaconeixement i aprenentatge autoregulat) i, en certa mesura, també en
la tercera i la quarta (SA - Estratègies d’ aprenentatge i CA - Consolidació de l’aprenentatge)
reflexen una relació constructiva del nen cap als pares; pel contrari, les puntuacions baixes en
aquestes escales i puntuació més alta en la cinquena (AS - Aprenentatge superficial) indicaria una
manca de formació dels nens en aquest tipus de construccions. Amb la finalitat de millorar els
processos de les primeres quatre escales s’ha de realitzar una entrevista exploratòria amb el
subjecte per a verificar el mode amb el que ell es percep la seva relació amb els seus pares en les
tres construccions anomenades i posteriorment, establir una acció per a modificar-les.
Suggeriments sobre com fer front a la situació del nen i de com ajustar l’actitud dels pares en les
tres respectives construccions van ser aportats en vàries parts del manual.
Després es va procedir a examinar l’efecte de l’autonomia concedida al fill en l’estudi i en fer les
tasques. També aquesta gestió de l’aprenentatge té certa relevància amb dues escales del QPA (SA
- Estratègies d’aprenentatge i CA - Consolidació de l’aprenentatge): els punts obtinguts poden
proporcionar un espai important per a l’exploració de la metodologia utilitzada pel subjecte i per
tenir valuoses indicacions al respecte.
També es mostren els resultats d’alguns estudis en els que es van produir l’efecte de l’ambient
escolar i la formació acadèmica dels processos d’aprenentatge en diversos aspectes, en particular
els d’aprenentatge profund i superficial. En aquest sentit, diversos investigadors han considerat els
diversos modes de l’experiència, l’actitud dels docents en relació amb la capacitat dels alumnes
(estables o mal·leables), formes de controlar la qualitat de l’aprenentatge, la formació de la
motivació dels subjectes en ambients diferents i la transició d’un ambient acadèmic a un altre. A
partir de les dades examinades ha sorgit que en gran part ha estat promogut l’enfocament
profund dels subjectes, s’ha millorat la motivació intrínseca i s’han desenvolupat les habilitats
metacognitives. Al mateix temps, també es va constatar que els enfocaments existents s’han
reforçat amb els respectius mètodes d’ensenyament com, per exemple, que els sistemes
constructius i reproductius.
Interessant va ser la investigació de Wierstra i altres (2003) en estudiants universitaris que, a
l’àmbit de l’intercanvi, s’inserien en ambients d’altres nacions: la seva constatació, que més que
l’enfocament són importants les característiques personals dels estudiants, tanmateix, no es pot
estendre als alumnes del primer ciclo. En el capítol "metaconeixement" (a "Potenciació de

processos i estratègies") va declarar que, de fet, la possibilitat de promoure intervencions amb
enfocaments específics d’aprenentatge disminueix en augmentar l’edat dels subjectes; en el
mateix context es va constatar que en el nivell universitari l’efecte de la intervenció fou mínim,
degut al mètode d’estudi ja consolidat i la resistència al canvi. Els resultats d’aquesta investigació,
tanmateix, conserven la seva validesa i podrien aplicar-se amb precaució, sempre en el context
dels intercanvis, també als estudiants de l’escola secundària de II grau.
Pel que fa a l’aprenentatge profund, la creença que sigui apreciat per les institucions educatives i
presa en consideració en l’avaluació dels alumnes i estudiants no s’ha confirmat plenament per les
dades empíriques. Certament no manquen confirmacions dels estudis individuals, sinó del conjunt,
com a conseqüència dels meta-anàlisi de Watling (2001), la relació entre l’aprenentatge profund i
l’èxit escolar fou només modesta. Entre les diverses causes, com també ho demostra la
investigació de Roleus i altres (2003), el mètode principalment expositiu dels professors és
responsable de la manca d’avaluació de l’aprenentatge profund i l’ús deficient dels mètodes per al
descobriment construcció. La preferència del mètode d’exposició per part dels professors
reforçada pel fet que els pares ho prefereixen: enforteix l’aprenentatge reproductiu, que, com
hem vist (Watling, 2001), es considera principalment en l’avaluació de l’aprenentatge. Amb
l’actual reforma i la renovació en la metodologia de l’avaluació de l‘aprenentatge dels alumnes i
els estudiants del primer i segon cicle, es pot esperar que les institucions educatives en
l’aprenentatge profund i la motivació intrínseca sigui més presos en consideració.
Per últim, les escales del QPA com que reflecteixen l’ambient familiar del subjecte també
reflecteixen l’efecte de l’ambient escolar i acadèmic, particularment MI - La motivació intrínseca a
l’aprenentatge, MA - El metaconeixement i l’aprenentatge autoregulat i AS – Aprenentatge
superficial. És possible per a determinar l’efecte a les classes individuals, comparant les mitjanes i
les desviacions estàndard de la classe amb els aportats al manual: a partir dels resultats es poden
prendre les mesures adients i es pot millorar els mètodes d’ensenyament que promouen
l’enfocament de l’aprenentatge profund.

PROBLEMES D’APRENENTATGE

A la verificació dels processos d’aprenentatge s’associa indirectament les dificultats
d’aprenentatge de les persones que, por diverses raons, no són capaces de dominar els processos
metacognitius i les estratègies complexes. Sense entrar en les deficiències específiques, es tractarà
d’indicar quines categories són escasses en aquests processos i com aquests poden ser
desenvolupats al menys en un cert punt.
En general, els individus amb problemes d’aprenentatge es distingeixen en tres categories, que
agrupen juntament processos i estratègies molt similars entre sí: la primera categoria es composa
de persones que degut a danys en el sistema nerviós troben dificultats en entendre i utilitzar el
llenguatge parlat i escrit; la segona està formada pels subjectes amb retard en el
desenvolupament general per diversos motius no sent capaços de realitzar les tasques
relacionades amb l’edat; la tercera està formada per persones amb baix rendiment a l’escola a
causa de bloquejos emocionals i mostren dificultats per a comunicar-se amb eficàcia.
A més d’aquestes tres categories n’hi ha d’altres caracteritzades per la interacció inadequada amb
l’ambient social. Els més coneguts estan formats per: subjectes amb impotència (incapacitat)
apresa, els que recurreixen a l’auto-sabotatge i, per últim, els que han agafat l’hàbit d'ajornar el
seu treball escolar o acadèmic. Les causes de la malaltia són diferents però, directament o
indirecta, tenen un impacte en el procés d’aprenentatge. Passem ara a examinar amb més detall
les categories abans esmentades, distingint segons es deguin a causes personals o socials.

Dificultat per causes personals
Entre les dificultats d’aprenentatge d’origen individual veiem les tres categories abans
esmentades. Per a promoure els processos d’aprenentatge d’aquests individus no és necessari
distingir ulteriorment entre les tres categories, donat que en els processos d’aprenentatge no hi
ha entre ells diferències considerables. Sense utilitzar mitjans diagnòstics estandarditzats no és
possible efectuar un diagnòstic creïble basat en la simple observació del comportament dels
subjectes. El confirmen Gesham, MacMillan i Bocian (1996), els quals han proporcionat diversos
tests d’aptitud i proves de rendiment a alumnes de l’escola primària: de la comparació amb les
avaluacions efectuades pels professors sobre les mateixes dimensions altitudinals, sorgeix que
amb les proves estandarditzades fou possible diversificar bé les tres categories, mentre que els
professors no van ser capaços de fer-ho. Afortunadament, com s’ha dit, aquesta distinció no és
necessària:
Sobre la base de les contribucions proporcionades per diversos autors, Ormrod (2003) va
determinar uns quants elements que contribueixen a definir una “insuficient possessió” de
processos i estratègies. entre els més importants sorgeixen:

•
•
•
•
•
•
•

menors habilitats metacognitives i menor autonomia en l’aprenentatge;
utilització de poques estratègies, i sovint poc eficaces;
dificultat de realitzar el transferiment en les noves situacions;
dificultat d’establir un problema i d’exposar les solucions;
limitada memòria a curt termini
insuficient capacitat d’identificar els aspectes importants d’un tema;
limitada capacitat de recordar de memòria estratègies convenients per a la solució d’un
problema.

L’existència de diferències en els processos d’aprenentatge també ha estat confirmada per Ruban,
McCoach, McGuire i Reis (2003) amb les dades obtingudes per dues mostres d’estudiants
universitaris, un amb dificultats d’aprenentatge i l’altra amb l’aprenentatge normal. La comparació
es va realitzar en els següents processos: l’autoregulació, l’ús d’estratègies adients, la claredat dels
objectius, recerca d’ajut extern, perdre apunts i compensar els punts febles amb diversos recursos
(gravadora, ordinador, companys).Entre els dos grups es van observar diferències significatives en
els processos conceptuals (llegir textos críticament, proposar les aplicacions pràctiques dels
coneixements, l’ús d’estratègies compensatòries). En general, els anomenats processos y les
estratègies van ser relacionats amb l’èxit acadèmic al menys moderadament (.45). Fins i tot
Setinar i Car (2003) han identificat la causa de les dificultats d’aprenentatge en la possessió de les
habilitats metacognitives.
Per a una avaluació de les dificultats es pot utilitzar, a més de les dades subministrades pel QPA
(en particular, l’escala MA - El metaconeixement i l’aprenentatge autoregulat), les estratègies
anteriors. Per descomptat, a una puntuació baixa a l’escala CA - Consolidació de l’aprenentatge i
MI - La motivació intrínseca per a aprendre, en la cinquena escala (AS – Aprenentatge superficial)
la puntuació del subjecte també pot ser discreta.
Per a millorar i desenvolupar processos i estratègies inadequades és suficient posar-los en versió
positiva, així com també formular-los en una versió més simple. Ormrod (2003) ofereix exemples
en aquest sentit:
•
•
•
•
•

Ensenyar estratègies senzilles, com prendre apunts, utilitzar els mnemònics i identificar les
idees principals d’un text;
Indicar ocasionalment quina és l’estratègia a adoptar amb el fi d’assimilar informació;
Plantejar preguntes específiques per a tornar a la ment una informació;
Demanar la solució de problemes simples i després proposar-ne de més complicats;
Proporcionar orientació sobre la manera de alleugerir la memòria a curt termini: per
exemple, escriure els passos a seguir per a resoldre un problema, elaborant un esquema
per a plantejar un problema.

Amb certa periodicitat serà necessari comprovar l’efecte de l’ajut oferta per a continuar o canviar
la forma de procedir: un cert efecte hauria de manifestar-se, després d’algun temps, fins i tot en
l’aprenentatge de l’individu.

Dificultats per causes socials
Entre aquells que tenen dificultats en l’aprenentatge, per raons principalment externes, socials,
venen integrades les altres tres categories de persones esmentades anteriorment.
La primera categoria està formada per les persones que, a causa d’errades contínues en un
determinat sector o en una activitat específica, reaccionen passivament als esdeveniments quan
arriben a la convicció de no poder-los gestionar. S’estableix en aquests un estat psíquic de duració,
anomenada impotència (incapacitat) adquirida, en el qual l’efecte és una disminució de
l’autoestima i una forma de depressió.
El terme de la impotència adquirida té una àmplia aplicació a les diferents activitats, incloent, per
descomptat, el rendiment acadèmic i escolar (Peterson, Maier i Seligman, 1993). La importància
adquirida podria indicar els resultats dels dos primers passos de QPA (MI - La motivació intrínseca
a l‘ aprenentatge i MA - Metaconeixement i aprenentatge autoregulat).
Valås (2001) va voler posar a prova l’efecte d’aquesta construcció en l’aprenentatge i el rendiment
acadèmic dels estudiants amb les dades obtingudes per ells mateixos en el primer i segon cicle:
amb la impotència adquirida es van detectar l’estil atributiu dels seus propis actes, l‘autoestima,
les expectatives de l’escola, la importància de la capacitat i l’esforç en l‘estudi. La impotència
adquirida es va associar amb menors expectatives d’assoliment acadèmic, l‘autoestima baixa i indirectament - amb la depressió; en general, ha estat un greu obstacle per a l’aprenentatge.
Especialment alta és la correlació entre la impotència apresa i menys expectatives d’èxit, ja que, a
més de ser lògic, proporciona orientació sobre como enfocar les intervencions de recuperació.
També poden ser útils els suggeriments proporcionats per a canviar l’estil de l’atribució (veure el
capítol "metaconeixement") i la indicació sobre com millorar l’autoeficàcia. Tanmateix, una altra
manera pot ser, deixar entendre als subjectes amb impotència adquirida, el mètode per a la
solució de problemes: de fet, la impotència pot sorgir per la incapacitat del subjecte a tractar amb
els primers fracassos adoptant solucions equivocades. Rijavec i Brdar (2002) van observar que
molts estudiants de l’escola secundària de grau II, van recórrer, en cas de fracàs a l’escola, a
estratègies de naturalesa afectiva (de recolzament i ajuda, evitar i fugir de la tasca) en lloc de les
adients per a la solució dels problemes i per tant, racionals. L’ajuda oferta a aquestes persones
sobre com afrontar racionalment el fracàs del procés de plantejar i resoldre un problema, pot
contribuir significativament a la superació de la impotència adquirida.
De la investigació de Valås (2001) també es va mostar un fet important: els homes patien
d’impotència adquirida en major nombre que les dones. Aquesta diferència pot explicar-se pel fet
que les estudiants generalment tenen un major èxit acadèmic i escolar i, per tant, són menys
propenses a experimentar el fracàs.
La segona categoria de persones amb discapacitat intel·lectuals està formada pels estudiants que
recorren a l’auto-sabotatge (autoimpediment) per a no portar a terme una activitat dificultosa en
la que esperen no tenir èxit: a continuació, realitzen una acció qualsevol que està en marcat
contrast amb la tasca i així eviten fer-li front, o si ho fan i el resultat no està d’acord amb les seves
expectatives, poden concloure que no depèn de la seva capacitat, sinó de les circumstàncies

externes (Martin, March i Debus, 2001; Warner i Moore, 2004): l’objectiu és protegir l’autoestima i
no haver de reconèixer que les seves habilitats són inadequades per a la tasca. L’auto- sabotatge
és una estratègia que s’utilitza en totes les àrees (esportives, socials i polítiques) i que pot ser
adoptada només unes poques vegades, o amb tanta freqüència com per a esdevenir un hàbit.
Difereix significativament de l’evasió o fugida d’una tasca, ja que consisteix en un comportament
específic implementat en aparent oposició a la tasca, com estudiar fins a altes hores de la nit per a
arribar suficientment cansat com per a no ser capaç de fer l’examen.
També en l’ús d’aquesta estratègia es va trobar una diferència entre home i dona afavorint
aquestes últimes, ja que resulten menys afectades per l’auto -sabotatge, com van assenyalar
Thompson i Richardson (2001) en un estudi fet a 70 estudiants universitaris. Aquests autors van
realitzar un experiment, causant un estat d’incertesa en les persones i donant feedbak diferents
(positiu o negatiu) en la conclusió de les diferents tasques que s’havien de realitzar. Es va trobar
que, a causa del feedback negatiu, els subjectes van reduir el seu esforç en les tasques, una
reducció que fou inferior en les dones. Es va constatar que, durant l’experiment, els subjectes amb
valors alts de sabotatge eren reacis a reconèixer els petits assoliments, aquest fet fa que sigui
difícil cada tipus d’intervenció per a reduir l’ús d’auto-sabotatge. En la investigació presentada
anteriorment, Rijavec i Brdar (2002) van trobar un coeficient de correlació de .40 entre l’ús de
l’estratègia d’auto-sabotatge i l’enfocament superficial de l‘aprenentatge. És molt probable que
els que utilitzen l’auto-sabotatge obtinguin resultats baixos en les dues escales del QPA , SA Estratègies d’Aprenentatge i CA - Consolidació de l’aprenentatge. Per a ajudar als estudiants a
superar aquesta estratègia inadequada, se suggereix establir qualsevol intervenció per a millorar
l’estil atribucional i en part de l’auto-eficàcia, i preparar als estudiants per a una experiència
exitosa.
La tercera categoria de persones amb dificultats d’aprenentatge està formada per estudiants que
ajornen compromisos personals i socials. A nivell escolar i acadèmic aquesta categoria és més
nombrosa que l’anterior i per tant es descriu d’una forma més àmplia: es mostraran les possibles
causes de l’ajornament, s’analitza la relació entre aquest i el rendiment acadèmic i se li donaran
indicacions sobre com gestionar la situació.
A la descripció dels "ajornadors" de tasques escolars acadèmiques, els investigadors estan
d’acord. Salomón i Rothblum (1984) i Gauthier, Senecal i Guay (2003) els descriuen com deprimits,
desanimats, amb poc sentit d’ordre i plens de problemes de salut, en alguns casos, també
pateixen de creences irracionals i generalment van acompanyats d’una baixa autoestima.
Aquestes persones experimenten una sensació d’incomoditat contra la institució educativa (escola
o universitat), tenen por al fracàs, s’esforcen poc, tenen una baixa eficàcia en general, mostren un
alt nivell d’ansietat i pateixen el perfeccionisme obligat.
Pel que fa a les causes Gauthler i altres (2003) i Nadeau, Senecal i Guay (2003) en van identificar
dos tipus, un que pot ser fàcilment intuible, que és l’educació familiar, i l’altre que consisteix en
estratègies d’aprenentatge inadequades. El primer tipus de causa és remota i es deu a l’estil
autoritari de l’educació o la manca d’interès dels pares en el rendiment escolar del nen; en el cas
de negligència, els pares no han creat en el nen un sentit de responsabilitat per tal que pugui
atendre i complir els deures de l’escola i això va portar als seus primers fracassos, que més tard

van esdevenir crònics. Les causes de tipus secundari consisteixen en la manca d’auto estudi,
utilitzant les estratègies equivocades, fins tot les més senzilles (l’elecció del temps d’estudi i la
distribució dels continguts que s’han d’aprendre). De manera particular, amb l’ajornament està
relacionada la baixa autoregulació. Gauthier i altres (2003) també van trobar que els que ajornen
les tasques van augmentar el seu rendiment acadèmic quan els mestres els comuniquen
explícitament que s’esperava un bon rendiment, fet que també augmenta el seu autoestudi.
La relació entre l’ajornament i l’aprenentatge autoregulat també ha estat confirmat per Wolters
(2003b) amb les dades obtingudes a partir de dos grups d’estudiants: l’aprenentatge autoregulat
contrasta clarament amb l’ajornament en ambdues mostres. En els dos grups l’ajornament també
se va relacionar negativament amb l’autoeficàcia i les estratègies metacognitives. Owens i
Newbegin (1997) també han verificat, sobre una mostra de més de 400 estudiants de 12 a 16 anys,
la relació entre l’ajornament i l’èxit acadèmic, a més d’aquestes dues variables també es van
detectar el concepte de sí mateix en el seu aspecte escolar i l’ansietat generalitzada. Els professors
han avaluat tant l’ajornament dels estudiants com el seu rendiment acadèmic. Els estudiants
s’avaluen a sí mateixos per a determinar en quina mesura han ajornat les seves tasques escolars.
El coeficient de correlació entre l’ajornament detectat pels mestres i les qualificacions obtingudes
pels estudiants en les dues matèries d’examen (llenguatge i matemàtiques) va ser negatiu (.50).
També el coeficient entre l’ajornament obtingut amb l’autoavaluació dels estudiants i les
qualificacions obtingudes en les dues matèries va ser significativa, i per descomptat negativa,
encara que sensiblement menor (.30) que l ‘obtingut a partir de les dades dels professors.
D’aquestes dades es desprèn que l’ajornament té un impacte perjudicial en el rendiment
acadèmic, però també que els mateixos alumnes s’adonen que adoptar l’ajornament com una
manera de fugir dels estats d’ànim desagradables. Les dades també mostren que els mateixos
estudiants són capaços d’avaluar de forma fiable l’ajornament. Ofens i Newbegin (1997) també
miren d’examinar, amb el mètode d’equació estructural, la causalitat entre l’ajornament i el
rendiment acadèmic i, assenyalant que són les notes insuficients les que causen l’ajornament i no
a l’inrevés: per tant, l’ajornament és efecte i no causa, del baix rendiment. Aquest fet s’ha de tenir
en compte a l’escola primària, quan es presenten els primers fracassos escolars, les conseqüències
dels quals estan destinades a romandre inactives durant algun temps per a sortir després de forma
crònica. Els autors assenyalen que, en un marc de temps de cinc anys (l’edat dels subjectes va ser
de 12 a 16 anys), l’ajornament augmenta proporcionalment amb l’edat dels estudiants, també van
trobar que l’ajornament es va adoptar com a estratègia per a protegir l’autoestima i reduir
l’ansietat a causa del desagradable enfrontament amb la dura realitat.
A partir dels estudis presentats van mostrar que l’ajornament es deu principalment a l’escassa
capacitat dels individus per a planificar i gestionar el seu propi aprenentatge sobre una base
regular. Tenint en compte que el QPA té una específica escala per a detectar l’autoregulació de
l’aprenentatge, serà relativament fàcil identificar els potencials alumnes que ajornin i els reals i
ajudar-los a superar la seva tendència a l’ajornament amb estratègies adients, aportades en
diverses parts de manual.

Conclusió
Como ja s’ha dit a la introducció del capítol, per a completar la discussió sobre els processos
d’aprenentatge, s’han aportat i descrit dues categories de persones amb dificultats
d’aprenentatge: la primera consisteix en els pacients amb danys menors en el sistema nerviós que
resulta amb la reducció del desenvolupament dels processos mentals necessaris per a un
aprenentatge de qualitat, i la segona consisteix en individus amb un desenvolupament normal,
que en un cert punt de la seva carrera a l’escola s’han topat amb dificultats, en part a causa de la
seva fragilitat i en part per les seves circumstàncies externes adverses. Per a uns i per als altres
se’ls va donar orientació sobre la manera d’augmentar els recursos per a un millor aprenentatge.
Més suggeriments en aquest sentit, vàlides també en el cas dels alumnes i estudiants – normals o
amb dificultats – de cada grau i ordre, poden deduir-se de la concepció científica del resiliència,
aplicat per analogia als processos psíquics en diversos camps i, per descomptat, a l’assoliment
acadèmic i escolar. La resiliència és una característica física del cos - que, després de l’expansió,
compressió o flexió, torna a la seva forma original - i està en la flexibilitat dels cossos físics.
Aplicada a l’aprenentatge, la resiliència és, com Martin indica (2002), la capacitat de recuperació
de l’alumne o les circumstàncies de l’estudiant o en resposta a situacions adverses (de fracàs en
un examen i l’estrès per les exigències requerides de l’ambient de l’escola), el subjecte, en
possessió d’aquest càrrec, és capaç de superar o al menys reduir l‘efecte dels esdeveniments
negatius, per a evitar l’adopció de solucions inadequades y arriscades i millorar les vies
productives.
En la construcció de la resiliència Martin (2002) ha posat en marxa un gran projecte en
l’aprenentatge escolar i acadèmic. De quatre teories relacionades amb l’actuació humana y
l’aplicació d’aprenentatge escolar i acadèmic (teoria de la necessitat d’assoliment, la teoria de
l’atribució de la causalitat dels seus propis actes, la teoria social cognitiva de l’autoeficàcia i
l’especificitat de la seva teoria de l’orientació motivacional) van ser deduïts diversos principis que
ajudant/obstaculitzen l’aprenentatge, que van ser disposats en un patró circular sobre la base de
l’afinitat i el contrast demostrat. Hi ha tres aspectes importants de la construcció de la resiliència
que sorgeixen:
•
•
•

la confiança del subjecte en les seves pròpies capacitats i recursos;
capacitat d’enfrontar i superar els obstacles;
capacitat de recuperació després d’un esdeveniment advers.

D’acord amb aquest model Martin (2003) identifica tres categories de subjectes (els que tenen un
rendiment inferior a les seves capacitats, els indiciplinats i els ansiosos), amb l’orientació
adequada sobre com ajudar-los a superar la seva manera inadequada de gestió de l’aprenentatge.

En el mateix estudi, l’autor va posar a prova la validesa empírica d’aquest model sobre una mostra
formada por estudiants de I grau de l’escola secundària, obtenint resultats alentadors sobre la
ubicació de les deu variables en una forma circular (6 dels quals són favorables i 4 desfavorables
per a l’aprenentatge) i la capacitat de predicció del rendiment global i d’aquell en específic. El
model resulta molt útil per a la gestió no només de la capacitat de recuperació, sinó també
diversos aspectes i problemes d’aprenentatge dels alumnes i estudiants de tots els nivells
d’escolaritat.

